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НАРЕДБА № 1

ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
В ОБЩИНА КУКЛЕН

/приета с реш. № 636/29.06.2018г./
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Раздел І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С  тази  наредба  се  определят  реда,  условията  и  изискванията  за
осигуряването, опазването и поддържането на обществения ред, създаване на условия
за спокойствие, труд и отдих на гражданите, спазване на морално-етичните норми на
поведение,  провеждането  на  събрания,  митинги  и  други  обществени  прояви,
организацията  и  реда  при  извършването  на  търговска  дейност,  поддържането  на
чистотата на територията на Община Куклен.

(2) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни и се прилагат за:
1. всички  лица,  които  живеят  постоянно  или  временно  пребивават  на

територията на Община Куклен;
2. собствениците,  ползвателите  и  наемателите  на  жилищни  сгради и  други

недвижими имоти;
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за

общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. управителите  и  представляващите  търговски  дружества,  едноличните

търговци,  предприятията,  учрежденията,  организациите,  юридическите  лица  с
нестопанска цел, а така също и лицата, развиващи търговска дейност на територията на
Община Куклен.

5. ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения, организа-
ции, юридически и физически лица, ползващи територии в промишлените зони.   
   (3) Определените от кмета на Община Куклен длъжностни лица от общинската
администрация и други упълномощени по съответния ред органи са задължени да уп-
ражняват контрол по спазване изискванията на Наредбата и да налагат глоби и имущес-
твени санкции на нарушителите.

Раздел ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл. 2. За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите на
Община Куклен, се забранява:

1. извършването  на  дейности,   нарушаващи   тишината  и  причиняващи  шум,
отделяне  на  прах,  вибрации,  излъчвания,  замърсявания  и  други,  надвишаващи
допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България;

2. извършването на дейности от битов,  стопански и друг характер в жилищни
сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите,  между
14:00 и 16:00 часа и между 21:00 и 8:00 часа в делничните дни и между 14:00 и 16:00
часа и между 21:00 и 9:00 часа в празничните и почивните дни;

3. провеждането  на  сватбени,  семейни  и  други  частни  събирания  на  места,
общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии, както и на открито в частни имоти, с които се
нарушава обществения ред;

4. вдигането на шум  от  аудио, видео, звукови и други озвучителни уредби и
системи, или други електронни устройства  на открито в частни имоти, както и в такива
публична  и  частна  общинска  собственост,  смущаващи  обществения  ред  и
спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради. Забраната не се  отнася

2



при  обществени  прояви,  разрешени  по  установения  ред  от кмета  на  общината  или
упълномощено от него лице;

5. изпълнения на живо на оркестри и певци на открито в частни имоти, както и в
такива  публична  и  частна  общинска  собственост,  извън  закритите  зали  с  такова
предназначение,  смущаващи  обществения  ред  и  спокойствието  на  обитателите  на
околните жилищни сгради. Забраната не се отнася при обществени прояви, разрешени
по установения ред от кмета на общината или упълномощено от него лице;

6. извършване на действия противни на добрите нрави, нарушаващи обичайните
норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места;

7. събирането на парични средства за благотворителна дейност чрез продажба на
вещи по улици и административни сгради без писмено разрешение на съответния кмет;

8. ползването на обществени терени не по предназначение чрез монтиране или
поставяне на палатки, конструкции, съоръжения или складиране на вещи. Забраната не
се  отнася  за  обществени  прояви,  както  и  когато  ползването  е  разрешено  по  друг
законов или подзаконов нормативен акт;

9. писането и драскането по стени, витрини и други подобни;
10. поставянето на обяви, плакати,  реклами, транспаранти,  некролози и други

нагледни  материали  извън  определените  за  това  места,  освен  за  обекти  частна
собственост, когато поставянето се извършва със съгласието на собственика;

11. късането  и  повреждането  на  обяви,  плакати,  реклами,  транспаранти,
некролози, както и други нагледни материали, поставени на определените за това места
или със съгласието на собственика;

12. продължителното загряване  и форсиране на място на двигатели на пътни
превозни средства до жилищни сгради в часовете от 21:00 часа до 06:00 часа;

13. изваждането  и  снижаването  на  бордюри  без  писмено  разрешение  от
компетентните органи;

14. рязането и изкореняването на дървета и храсти и клоните им, късането и
изкореняването на цветя, както и газене на обособените паркови и градински тревни
площи;

15. ограждането  на  тротоари  и  части  от  улици,  алеи,  площади  и  други,
поставянето  на  съоръжения  (скоби,  метални  ограничители,  обозначителни  табели,
изкуствени  неравности  по  платното  за  движение  и  др.),  ограничаващи  правото  на
преминаване и паркиране, както и поставянето на маркировки (графични, цифрови и
други  обозначения)  върху  същите,  без  съответното  разрешение,  издадено  от
предвидени в нормативен акт органи.

16. откритото излагане и рекламиране на порнографски материали.
17. просия;
18. събарянето,  повреждането  и/или  разместването  на  кошчета  и  съдове  за

събиране  на  смет,  табелки,  пейки  и  съоръжения,  поставени в  градините,  парковете,
детските и спортните площадки и на други обществени места;

19. повреждането на пътните,  тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръжения,  на  заслоните  по спирките  на  обществения  транспорт,  на  обществените
чешми,  уличните  и  парковите  осветителни  тела  и  комуникации,  противопожарни
съоръжения,  пътни  знаци,  табели,  указатели  и  светофари,  както  и  всякакви  други
подобни имоти;

20.  къпане,  плуване и  ползване на плавателни средства  в неохраняеми водни
площи;
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21. събарянето, повреждането и оскверняването на паметници, надгробни плочи,
скулптури и национални символи;

22. поставянето  на  необезопасени  предмети  по  парапетите  на  балконите  и
прозорците и оградите;

23. организирането и провеждането на хазартни игри и залагания на обществени
места, както и участието в такива мероприятия, освен в специално предназначените за
целта обекти; 

24. действия с взривни вещества или други подобни, които създават опасност за
живота и здравето на гражданите;

25. носенето  на  хладно  и  огнестрелно  оръжие,  газови  пистолети,  въздушни
пушки и защитни спрейове на мероприятия, организирани от обществени институции,
организации и движения. Забраната не се отнася за лицата, изпълняващи служебните си
задължения по охрана на съответното мероприятие;

26. внасянето  и  носенето  на  боксове,  вериги,  стъклени  бутилки,  метални,
дървени  и  други  опасни  предмети,  които  при  употреба  биха  застрашили  живота  и
здравето  на  присъстващите,  при  провеждане  на  спортни,  културни,  политически,
синдикални, религиозни и развлекателни мероприятия на стадиони, в спортни зали и
закрити обществени места (вкл. училища, читалища, административни сгради и др.);

27. продажбата  на  пиратки,  бомбички,  димки  и  други  взривни,  запалителни
и/или  пиротехнически  средства  извън  предназначените  за  целта  специализирани
магазини и складове и други обекти, без разрешение от съответните институции;

28. продажбата  на  пиратки,  бомбички,  димки  и  други  взривни,  запалителни
и/или пиротехнически средства на малолетни и непълнолетни лица;

29. носенето на посочените в т. 25-27 предмети от малолетни и непълнолетни
лица; 

30. продажбата,  внасянето  и  употребата  на  алкохол  в  учебни,  възпитателни,
здравни и лечебни заведения, в открити или закрити спортни съоръжения;

31. продажбата на тютюн и тютюневи изделия в учебни, възпитателни, здравни
и лечебни заведения, в открити или закрити спортни съоръжения.  

32. продажбата  на спиртни напитки,  тютюневи изделия и всякакви вредни за
здравето вещества на малолетни и непълнолетни лица;

33. продажбата,  сервирането и консумацията на спиртни напитки и тютюневи
изделия от малолетни и непълнолетни лица;

34. управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и други заведения
за хранене и развлечения, в чиято програма са включени еротични танци или хазартни
игри да допускат посещението на лица до 18 години.

35. присъствието на обществени места на деца ненавършили 14-годишна възраст
след 20:00 часа,  съответно и на деца навършили 14-годишна възраст, но ненавършили
18-годишна възраст след 22:00 часа, без родител, настойник, попечител или други лица,
които полагат грижи за дете, който/ито да го придружава/т на обществени места. Ако
родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го
придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружи-
тел на обществени места след 22:00 часа, ако детето е навършило 14-годишнаа възраст,
но не е навършило 18-годишна възраст.

При нарушаване на забраната по тази точка административно-наказателната от-
говорност се носи от родителя (настойника, попечител или друго лице, полагащо грижи
за детето). При установяване на нарушение по тази точка се уведомяват незабавно орга-
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ните  на  МВР,  Дирекция  „Социално  подпомагане“  и  отдел „Закрила  на  детето“  към
Агенция „Социално подпомагане“.

     
Раздел III

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Чл.  3. Забранява  се  провеждането  на  събрания,  митинги  и  демонстрации  на
открито без предварително писмено уведомяване на Кмета на общината.

Чл. 4. (1) Организаторите на обществени мероприятия на открито, се задължават
да уведомят писмено кмета на Община Куклен в срок най-малко три работни дни преди
началото  му,  като  посочват  целта,  мястото  и  времетраенето  на  събитието  и
предполагаемия брой на участниците.

(2)  Организаторът  осигурява  собствена  или  наета  охрана  за  спазване  на
обществения ред, медицинско обслужване, транспорт и ако е необходимо съдействието
на органите за противопожарна безопасност.

Чл. 5.  (1) За провеждане на събрание или митинг на открито организаторите
писмено уведомяват кмета  на общината  най-малко 48 часа преди началото му, като
посочват  организатора,  целта,  мястото  и  времето  на  събранието  или  митинга.  В
неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението може да се
направи в еднодневен срок.

(2) За провеждане на манифестация организаторите уведомяват писмено кмета
на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72
часа преди провеждането ѝ, а в неотложни случаи – най-малко два дни.

(3) Автомобилните,  спортните състезания,  кросовете  и други мероприятия  по
улиците  и  площадите  се  провеждат  след  разрешение,  издадено  от  упълномощен  от
кмета  на  Община  Куклен  заместник–кмет.  Организаторите  на  мероприятието  се
задължават да уведомят писмено кмета на Община Куклен най-малко 5 (пет) работни
дни преди провеждането му. Община Куклен уведомява за мероприятието органите на
МВР.

(4) Организаторите  на  обществено-политически,  протестни  и  всякакви  други
масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината място,
време и маршрут на движение.

Чл. 6. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от
различни организатори за  едно  и  също време,  място,  маршрут  или  с  пресичащи се
маршрути, право за провеждането има организаторът, регистрирал първи необходимото
уведомление.

Чл. 7. (1) При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите,
спортните зали и други обществени места се забранява:

1. Хвърлянето  на  бомбички,  пиратки  и  други  подобни  предмети,  както  и
внасянето  на  предмети,  които  при употреба биха застрашили живота  и  здравето на
други лица, като вериги, боксове, тояги и други. 

2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и други упойващи
вещества,  посещението  на  лица  в  нетрезво  състояние,  както  и  тютюнопушенето  в
закрити зали.

(2) Забранява  се  провеждането  без  надлежни  разрешения  на  състезания  с
автомобили, мотоциклети и други пътни превозни средства на територията на Община
Куклен.
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Раздел ІV

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.  8. Ръководителите  на  търговски  дружества,  обществени  организации  и
учреждения, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на
жилищни сгради са длъжни да осигурят: 

1. събирането и изхвърлянето на сметта в осигурените съдове;
2. поддържането  на  чистотата  във  вътрешно-кварталните  пространства  в

дворовете и на прилежащите територии към обектите;
3. почистването на снега по тротоарите, около даден имот, административна или

жилищна сграда, търговски или туристически обект, посипването им със сол, луга и
пясък, както и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг;

4. направата  и  поддържането  в  изправност  на  хигиенни  отходни  места  и
помийни ями в неканализираните терени след съгласуване със санитарните служби и
общината;
           5.  поддържането в добро състояние фасадите на сградите.

Чл. 9. (1) Забранява се замърсяването и повреждането на обществените превозни
средства и превозването в тях на опасни за пътниците товари.

(2) Забранява се изхвърлянето в напоителните канали, водоемите, вододайните
зони и язовирите на територията на Община Куклен на отпадъци от нефтопродукти,
промишлени,  строителни  и  битови  отпадъци,  умрели  животни  и  птици,  отровни
вещества, препарати за растителна защита и отпадъци от тях.

 Чл.  10. Задължават  се  извършващите  ремонтни  и  строителни  работи  да
почистват и извозват ежедневно земните маси и отпадъците, както и да възстановяват
незабавно след приключването на работите разкопаните настилки за тяхна сметка като
осигурят измиването на улицата на разстояние 50 м около обекта.

Чл.  11.  Строителните  обекти  и  площадки  трябва  задължително  да  бъдат
обезопасени  и  сигнализирани,  съгласно  изискванията  на  Закона  за  устройство  на
територията.

Чл. 12. Собствениците/ползвателите на моторни превозни средства са длъжни да
поддържат чистотата на терените, използвани за паркирането и местодомуването им.

Чл. 13. Забранява се:
1. изхвърляне  на  отпадъци  на  неразрешени  за  това  места  и  изхвърлянето  в

съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети,
строителни  отпадъци,  отпадни  продукти  от  отглеждането  на  домашни  животни  и
питомци и други, които могат да повредят сметосъбирачните машини;

2. изхвърлянето на смет и отпадъци от личните стопанства, фекалии, изливането
на отпадни води по улици, и на други обществени места;

3. запалването на сметта в съдовете за смет;
4. запалването на гуми и пластмасови изделия, в т.ч. автомобилни гуми и кабели;
5. запалването на суха растителност;
6. своеволното преместване  на  съдовете  за  смет от  определените  им места  и

паркирането  на моторни  превозни  средства (МПС) в  зоната  до  тях,  пречещо  на
извозването им;

7. депонирането на отпадъци извън определените от общината места;
8. изливането на гориво-смазочни материали на обществени места и в градската

канализационна мрежа и миенето на МПС на обществени места;
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9. изхвърлянето  на  опасни  отпадъци  и  складирането  им  на  територията  на
Община Куклен;

Чл. 14.  Забранява се:
1. замърсяването на терените около водоизточниците и на обществени чешми и

фонтани;
2. поенето на животни от обществени чешми. 

Раздел V
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА

ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА КУКЛЕН
Чл. 15. Собствениците,  наемателите,  ползвателите,  управителите,  или лицата,

стопанисващи  заведения  за  хранене  и  развлечение,  и  други  търговски  и/или
туристически обекти, са длъжни да поставят на видно място до входа на държаните от
тях  обекти  информация  на  български  език  за  фирмата  и  седалището  на  търговеца,
работното  време  на  търговския  обект,  името,  фамилията  и  телефон  за  контакт  на
длъжностното лице, отговорно за обекта.

Чл.  16.  Работното време на тези търговски обекти на територията на Община
Куклен е в следното часово време: 

1. за периода от 1 октомври до 31 май от 06:00 часа до 22:00 часа;
2. за периода от 1 юни до 30 септември от 06:00 часа до 23:00 часа; 
Чл. 17. (1) Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл. 16

от наредбата, извън определеното работно време, без надлежно разрешително.
(2) Удължено  работно  време  на  заведения  за  хранене  и  развлечение,  други

търговски и/или туристически обекти, и обектите, които извършват хазартна дейност и
интернет  клубовете  на  територията  на  Община Куклен се  определя  от  кмета  на
Общината, след подаването на Заявление.

(3) Заявлението задължително се придружава от следните документи:
1. удостоверението за категоризация на обекта. 
2. документ за собственост или договор за наем, когато обекта е отдаден под

наем;
3. договор за охрана с лицензирана охранителна фирма;
4. писмено съгласие на съсобственици или упълномощени от тях лица, живущи в

сградата, където е разкрит търговски обект;
5. становище/удостоверение от  органите на МВР;
6. протокол от РЗИ Пловдив или акредитирана лаборатория  за измерено ниво на

шума за  заведенията за хранене и развлечения.
 (4) Срокът за издаване на разрешително или отказ за неговото издаване е 14 дни

от датата на приемане на документите по ал. 3.
(5) Разрешителното за удължено работно време е със срок една година от датата

на издаването.
(6) До получаване на разрешително, търговските обекти продължават дейността

си до 22:00 часа, а в лятното часово време до 23:00 часа.
(7) Копие от разрешителното за удължено работно време се поставя на видно

място в обекта.
(8) При непредставяне на документите по ал. 3, или отрицателно становище от

органите на МВР или РЗИ Пловдив,  кметът отказва  издаването на разрешително за
удължено работно време.  
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(9) Кметът  на  общината  отказва  издаването  на  разрешително  за  удължено
работно,  ако към датата  на подаването на заявлението по ал.  3  е в сила заповед за
отнемане на предходно издадено разрешително за удължено работно време.

(10) При подаване на заявлението за разрешение за удължено работно време се
заплаща предвидената в наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Куклен такса. При изтичането на
срока на разрешението се подава ново заявление по предвидения ред.

Чл.  18. (1) Кметът  със  заповед отнема  разрешителното  за  удължено работно
време за срок от 1 (една) година при наличието на някоя от следните хипотези:

1. повторно  нарушаване  на  разрешеното  работно  време,  констатирано  с
протокол от длъжностните лица по наредбата;

2. жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване на
шума от РЗИ Пловдив;  

3. продажба  на  спиртни  напитки  и  тютюневи  изделия  на  малолетни  и
непълнолетни  лица,  установено  с  Акт  на  контролните  органи  и  влязло  в  сила
наказателно постановление;

4. повторно  нарушаване  на  обществения  ред  и  смущаване  спокойствието  на
гражданите, придружено със становище на органите на МВР.

(2) Копие  от  заповедта  за  отнемане  на  разрешителното  за  удължено  работно
време се връчва за сведение и незабавно изпълнение на управителя на обекта.

(3) Заповедта  за  отнемане  на  разрешителното  за  удължено  работно  време  се
свежда до знанието на компетентните органи.

Чл. 19. (1) Забранява се: 
1.  допускането в заведения на непълнолетни лица без документ,  удостоверяващ

самоличността им;
2. допускането  на  малолетни  и непълнолетни  лица на  места,  където  се

представят програми с еротично  или порнографско съдържание;
3. допускането  на  малолетни  и непълнолетни  лица в  обекти,  в  които  се

организират хазартни игри.
(2)  Забранява се:
1. допускането,  влизането,  пребиваването  или  престоя  в  търговски  и

туристически обекти на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както и на
лица в явно нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

2. надвишаване на граничните стойности на нивата на шум;
3. зареждане  на  обекти, разположени  в  жилищни  сгради,  за  времето  22:00  –

07:00 часа.
(3) Отговорни за забраните по ал. 1 и ал. 2 са лицата, стопанисващи търговските

или туристически обекти. 
Чл. 20.  (1) Изграждането и въвеждането в експлоатация на постоянни пазари

става по реда на ЗУТ и други специални законови и подзаконови нормативни актове,
отнасящи се до  санитарно-хигиенните, противопожарните, ветеринарно медицинските
и други изисквания.

(2) Във  връзка  с  национални  и  местни  празници  със  заповед  на  кмета  на
Общината се създават временни базари за търговия със сувенири и дребни промишлени
стоки. 

Чл. 21. Разрешава се извършване на разносна и сезонна търговска дейност  на
открито, извън района на обособените пазари, на места (зони), определяни ежегодно от
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кмета  на  общината,  по  схема,  предложена  от  главния  архитект и  отговаряща  на
изискванията на действащата нормативна база.

Чл.  22. Уличната търговия се извършва само на определените от общинската
администрация и кметствата места.

Чл. 23. Забранява се:
1. търговията със стоки, извън определените за това места;
2. използването  на  зелените  площи,  парковете  и  други  подобни за  търговска

дейност;
3. възпрепятстването  на  движението  на  пешеходците  по  тротоарите  и

пешеходните зони, чрез поставяне на стоки, прегради, декоративни растения, реклами,
МПС и други подобни, освен когато същите са поставени по установения ред;

4. излагането  и  продажбата  на  стоки  във  входните  части  на  жилищните  и
административните сгради или по земята, непосредствено пред тях; 

Раздел VІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 24. Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета
на Общината или оправомощени от него лица.

Чл. 25. Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването
и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за ад-
министративните нарушения и наказания (ЗАНН). 

Чл. 26.  Актовете за установяване на нарушения по наредбата се съставят от:
длъжностните лица на общинска администрация, определени със заповед на кмета на
Общината, органите на МВР Пловдив, Районна служба „Пожарна безопасност и защита
на населението" и Регионална здравна инспекция. Наказателните постановления се из-
дават от кмета на общината или от оправомощен от него заместник-кмет.

Чл. 27. (1) За нарушения на наредбата се налагат следните наказания, освен, ако
извършеното деяние не представлява по-тежко нарушение, наказуемо по други закони:

1. На юридически лица и еднолични търговци се налага имуществена санкция от
300 лв. до 1 500 лв., а при повторно нарушение от 2 000 лв. до 3 500 лв.

2. На физически лица се налагат глоби от 200 лв. до 1000 лв., а при повторно на-
рушение от 1500 лв. до 2500 лв.

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в си-
ла на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от съ-
щия вид.

(3) За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на предприятия,
учреждения, организации и търговски дружества, заведения и други търговски обекти,
административно-наказателна  отговорност  носят  ръководителите,  които  са  наредили
или допуснали да бъдат извършени, както и работниците или служителите, които са ги
извършили.

(4) За нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни и лица, поставени под
пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците,
които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвра-
тят нарушението, но не са го сторили.

Чл. 28. За административни нарушения, извършени при осъществяване на дей-
ности на предприятия, организации и учреждения, отговарят както служителите и ра-
ботниците, извършили деянието, така и ръководителите, които са наредили или допус-
нали нарушението.
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Чл. 29. По всички въпроси, свързани с административните нарушения, админис-
тративно наказателно отговорни лица, определянето на наказанията, както и цялостно-
то производство по установяване, налагане и изпълнение на наказанията се прилага За-
кон за административните нарушения и наказания, доколкото в тази наредба няма спе-
циални правила.

                                                
РАЗДЕЛ VІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата  е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с Решение № 636
от 29.06.2018г., взето с Протокол № 56 и влиза в сила от влизане в сила на решението за
приемането ѝ от Общински съвет Куклен.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Куклен, приета с
решение  №  8  от  07.11.2001  г.,  доп.  с  реш.  №107/05.09.2002  г.,  изм.  с  реш.  №
239/31.08.03 г., доп. с реш. № 62/ 21.06.2004 г., доп. с реш. №149/10.12.04 г., доп. с реш.
№ 299/02.12.05 г., изм. с реш. № 504/30.03.07 г., изм. с реш. № 208, взето с протокол №
27 от 28.11.2008 г.; изм. с реш. № 941, взето с протокол № 73 от 28.08.2015 г.; изм. с
реш. № 962, взето с протокол № 74 от 28.09.2015 г.; изм. с реш. № 984, взето с протокол
№ 75 от 16.10.2015 г.; изм. с реш. № 32, взето с протокол № 6 от 21.12.2015 г.; отм. с
реш. № 706/27.04.2017 г. на Административен съд Пловдив.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 за опазване и възпроизвоство на околната
среда, поддържането на чистотата, ландшафта, строителството и осигуряване на почив-
ката в летовищата на община Куклен, Пловдив, приета с решение № 8, Протокол № 5
от 07.11.2001 г.

 § 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община
Куклен.

 § 5. В тримесечен срок от влизане в сила на  настоящата наредба собствениците,
наемателите, ползвателите, управителите, или лицата, стопанисващи заведения за хра-
нене и развлечение, и други търговски и/или туристически обекти, които упражняват
своята дейност, извън посочените часове в чл. 16 от настоящата наредба, са длъжни  да
подадат заявления за издаване на разрешение за удължено работно време по реда на чл.
17 от настоящата наредба.

 § 6. Измененията и допълненията на Наредбата се извършват по реда на приема-
нето и в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
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