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Н А Р Е Д Б А    № 1 

 
   за поддържане и опазване на обществения ред, безопасността на    

  движението и противопожарна охрана  и аварийна безопасност на територията на Община Елин 
Пелин 

 /изменена с Решения №№ 550 и 551 по Протокол № 19/10.02.2005г./ 
/ изменена с Решение № 1596 по Протокол № 49/29.03.2007г./ 

 
                                      РАЗДЕЛ І 
                            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Чл. 1 (1) Тази Наредба урежда: 
     1. Опазването на обществения ред с цел осигуряване на спокойно обитаване, отдих и 

труд на гражданите. 
2.  Осигуряване базопасността на движение 
3. Осигуряване противопожарната охрана и аварийна без-опасност в обектите и 

населените места 
(2) Настоящата Наредба се прилага за населените места на тери-торията на Община 

Елин Пелин 
 
 

                                     РАЗДЕЛ ІІ 
            ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 
 

Чл.2 На обществени места: 
 1. Забранява се търговия с пиротехнически средства с увеселителна цел извън 

обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и 
Правилника за прилагането му. 

 2. Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и 
тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние. 

 3. Забранява се допускането в увеселителни заведения, барове и дискотеки на 
лица, носещи огнестрелно оръжие за времето на работа на същите, съгласно Наредбата на МВР, 
като реда и начина на организацията за недопускането им, е изцяло отговорност на собстве-
ниците на съответните заведения. 

 4. Директорите на училища, при организиране на училищни дискотеки и други 
увеселителни и забавни игри, както и собствениците на заведенията, в които ще се провеждат 
подобни мероприятия, да вземат всички мерки за сигурност, недопускане на масово струпване на 
младежи при осъществяване на пропусквателния режим, както и недопускане нарушения на 
обществения ред в и около заведенията. 

Организаторите на мероприятията да уведомяват Кмета на Община Елин Пелин и 
РПУ-Елин Пелин седемдесет и два часа преди провеждане на съответното мероприятие. 

  5. Забранява се достъпа до обектите, в които се сервира алкохол, както следва: 
  5.1 на лица до 14 години след 20:00 часа през зимното часово време и след 21:00 

часа през лятното часово време;  
  5.2  на лица между 14 и 18 години след 21:00 часа през зимното часово време и 

след 22:00 часа през лятното часово време. 
  6. Забранява се продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни и 

лечебни заведения на младежки забави, спортни игри и други подобни. 
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  7. Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на 
детски, учебни и лечебни заведения. 

  8. Забранява се създаването на пречки за достъп до  съоражения на 
електроразпределителната, ВиК, газоразпределителната, телефонната мрежи и пожарните 
хидранти чрез разполагането на маси, столове, преместваеми съоражения и други препятствия. 

  9. Забранява се закриването, повреждането и унищожаването на маркировката  
на съоражения на електроразпределителната, ВиК, газо-разпределителната, телефонната мрежи и 
пожарните хидранти. 

                    10./изменено с Реш. № 551 /10.02.2005г./ /изменено с Реш. № 1596 
/29.03.2007г./  Въвежда се нощен режим на работа на заведенията за обществено хранене и 
развлечения и прилежащата им търговска площ. Нощният режим на работа е: 

  зимен период: 01.11. – 30.04. - до 23:00 часа 
                  летен период:  01.05. – 30.10.  - до 24:00 часа 
Същото се отнася  и за заведенията за обществено хранене и развлечения, намиращи се в 

паркове и градини. 
Работното време на ресторанти, питейни заведения и барове /дискотеки/ в петък и събота, 

както и при официални и национални празници и празници на общината да бъде до 04.00 часа, 
като за същото бъде издавана заповед от кмета на общината при спазване на чл.11 от същата 
наредба. 

 
11. Забранява се използването на оркестри и други в заведения за обществено 

хранене и развлечения, намиращи се в жилищни сгради, както и прилежащата им търговска площ 
с изключение на обектите  притежаващи шумозаглушителна инсталация и климатична 
инсталация. 

12. Забранява се присъствието на малолетни и непълнолетни лица в питейните 
заведения след ограниченото време без придружител (лице по права линия) и то само след 
представне на лична карта. 

13. След две констатирани нарушения на работното време или груби нарушения 
на обществения ред се отнемат лицензиите за продажба на алкохол, тютюн и тютюневи изделия. 

14./изменено с Реш. № 551/10.02.2005г./ Работното време на лицензираните 
дискотеки и игрални зали  да бъде удължено със заповед на Кмета на Общината до 04:00 часа 
при спазване на чл. 11 от същата Наредба. 

15. При провеждане на общоградски тържества или други мероприятия от 
местно значение (сборове и други) работното време на заведенията за обществено хранене и 
развлечения се удължава със заповед на Кмета на общината по искане на кмета на съответното 
населено място или организатора на мероприятието. 

16. Забранява се  използването на бомбички със звуков ефект. 
Чл.3 Забранява се в жилищните сгради високо пеене, свирене, както и други дейности, 

смущаващи обитателите на съседни жилища и сгради от 14:00ч. до 16:00ч. и от 22:00ч. до 6:00 
часа, освен в случаите на: 

  1. при необходимост от ремонтни работи за задоволяване на битови 
потребности могат да се извършват само в часовете от 8:00ч. до 14:00ч. и от 16:00ч.до 19:00ч. 

  2.  При тържества, уреждани в домовете, свързани с ритуали при 
сключване на граждански брак, рождени или именни дни и други, могат да се провеждат с 
продължителност до 00:00 часа, след предварително съгласие на съседите. 

Чл.4 Общото събрание на живущите да осигури заключването на входните врати на 
жилищните блокове, както и монтирането на домофонни уредби, когато сградите са на един и 
повече етажи. Собствениците на жилища на партерните етажи могат с разрешение на 
техническите органи на Общината да поставят декоративни решетки на прозорците и балконите. 
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Чл.5 При провеждането на масови мероприятия на открито по улици, площади, паркове 
и други организаторите са длъжни да поставят рекламно-информационните елементи и 
агитационни материали на определените от Кмета на Община Елин Пелин и кметовете на 
кметства места и престояват за времето, за което е заплатено. Когато се поставят материали, без 
да се заплаща за това, организаторите се задължават да ги отстранят най-късно до 3 дни след 
приключването на съответното мероприятие. 

Чл.6 (1) Забранява се повреждането на съществуващите служебни знаци, табели, 
беседки, чешми, фонтани, фирмени реклами, емблеми и др. декоративни съоръжения. 

(2) Забранява се оскверняването и повреждането на паметници, скулптурни групи и 
паметни плочи. 

(3) Забранява се разкопаването на общински имоти, без съответното разрешение от 
Общинската администрация. 

Чл.7 Инвеститорите и изпълнителите на строежи са длъжни да ги поддържат в добър 
вид, да ги обозначат и обезопасят, и да не допускат разпиляване на строителни материали. 

Чл.8 Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана необходимост за 
строителни площадки и складиране на материали само с разрешение, издадено от общинската 
администрация, а в другите населени места от кмета или кметския наместник, съгласувано с 
РПУ, за определено време след заплащане на такса за квадратен метър, определена от Общински 
съвет. 

 
Чл.9 (1) /изм. с реш. № 550 /10.02.2005г./  
                /1/. Прокопаването на ул чн  и тротоар и настилк , площади и 

вътрешнокварталнипространства за прокарване или ремонт на подземни 
комуникации/водопроводи, канализации, електрически и съобщителникабели и др./и съоражения 
да става след издаване на разрешение за строеж по реда на чл.72 ал.1 и чл.148 от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ и условията на Наредба № 01/16 за временна организацияна 
движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците /ДВ бр.72/2001г./. 

                 /2/.   Възстановяването на  прокопаните площи в първоначалния им вид се 
извършва от възложителите/строителни или специализиранифирми, юридическиили физически 
лица/ за тяхна сметка по реда на чл. 20 от настоящата наредба. 

                /3/.    Повредени при прокопаването подземни комуникации и съоражения се 
ремонтират от преките извършители /изпълнители и/иливъзложители/ незабавно и за тяхна 
сметка,  съгласувано със съответните потърпевши собственици/ползуватели/на тези комуникации 
и съоражения по реда на чл.72 ал.2 от ЗУТ. 

               /4/.    Прокарването и построяването на подземни комуникации ,мрежи и 
съоражения от експлоатационнидружества, юридически и физически лица , които не са 
подчинени пряко на общината се извършва по реда на Закона за задълженията и договорите и 
раздел ІІ от Закона за устройство на територията/ЗУТ/. 

Чл.10 За установени нарушения по този Раздел виновните се наказват с глоба: 
  1. за първо нарушение – от 20 лева до 200 лева 
  2. за повторно и следващи нарушения от едно естество-200лв. 
 
 
 
                                          РАЗДЕЛ ІІІ 
   ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ 
 
Чл.11 Движението и паркирането в населените места на терито-рията на Община Елин 

Пелин се извършва по ред, определен със заповед на Кметствата, съгласувани с РПУ и Пътно 
управление, издадена в съответствие с изискванията на ЗДП. 
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Чл.12 При организиране на шествия, спортни и други мероприятия Кмета на Общината 
утвърждава временна схема за организацията на движението като същата се обявява в средствата 
за масова информация в срок утвърден от ЗДП. 

 Чл.13  Движението на тежки верижни машини по асфалтовите пътища да се 
осъществява само в разрешение на кметовете. 

 Чл.14  Движението и паркирането на улиците на града изцяло се регламентира чрез 
предвидените в ЗДП пътни знаци и маркировка. 

 Чл.15 (1) Забранява се: 
  1. паркирането и домуването на МПС на спортни и детски площадки, зелени 

площи, тротоари, както и преминаването на МПС през централен площад, детски и спортни 
площадки. 

  2. паркирането на МПС, което е разкомплектовано, ката-строфирало със 
значителни повреди, или е снето от отчет (без регистраци-онен номер) по тротоарите, улиците, 
площадите и откритите улични и извънулични паркинги. 

  3. ограждане и поставяне на съоражения на част от улиците, площадите и алеите 
в жилищните квартали и откритите паркове за паркиране на МПС. 

(2) Спрените от движение МПС могат да се паркират в гаражи в дворната част на 
индивидуални парцели, както и обособените за тази цел обществени паркинги. 

 
 
Чл.16 (1) Забраните по чл.16  се установяват от органите на Община Елин Пелин със 

съдействието на РПУ, а собственика на неправилно паркиралото МПС се задължава незабавно да 
премести същото на определеното място за паркиране. 

(2) Ако собственика не може да бъде издирен или откаже да изпълни предписанието по 
предходната алниея, Общината и РПУ преместват превозното средство за сметка на собственика 
му. 

Чл.17  Стадата от добитък да се събират на определени за целта места, като изкарването 
и докарването им от паша става по улиците, определени със заповед на Кмета на населеното 
място, като се съобразяват с изискванията на ЗДП. 

Чл.18 Забранява се: 
  1. движението на превозни средства разпиляващи товара си, както и 

преминаването, спирането и паркирането на МПС по тротоарите, зелените площи и детските 
площадки и разполагането им по улични платна, също така на спрени от движение и не 
подлежащи на възстановяване превозни средства или части от тях. 

  2. направата на неподвижни прагове между тротоарите и уличното платно, като 
се предвиди използването само на подвижни такива. 

  3. чертаенето на линии и знаци по уличните платна. 
  4. самоволно поставяне върху уличното платно и тротоарите на изкуствени 

препятствия, които затрудняват движението на автомобили и пешеходци. 
Чл.19 (1) Забранява се достъпа на автомобили в пешеходните зони освен тези, 

осигуряващи поддържането на чистотата и инфраструктурата в населените места 
(Електроразпределение, ВиК, Далекосъобщения) при необходимост. 

(2) За достъп на автомобили за зареждане на търговски обекти се издават разрешения за 
достъп в които се указват: вида, марката и регистра-ционният номер на автомобила, търговския 
обект, който се зарежда и времето през което на автомобила е разрешен престоя в пешеходната 
зона. 

 
Чл.20 / изм. с реш. № 550/10.02.2005г./ При извършване на изкопни и други работи, при 

които се нарушават настилките на уличните платна и тротоари, преди издаване на разрешението 
по чл.9 ал. 1техния възложител внася в общината гаранционна сума в размер на 70 лв. на 
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квадратен метър от разкопаваната площ на настилките. Изпълнение на условията по чл. 9 ал.2 се 
удостоверява от комисия на общинската администрация  по представени писменна молба на 
възложител, вносна квитанция и разрешението по чл. 9 ал. 1, след което му възстановява 
внесената от него гаранционна сума. 
 

Чл.21 За установени нарушения по този Раздел виновните се наказват с глоба от 20 до 
200 лева. 

                                           
                                          РАЗДЕЛ ІV 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА И АВАРИЙНА  
БЕЗОПАСНОСТ В ОБЕКТИТЕ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
 
Чл.22  Забранява се използването на  открит огън на разстояние по-малко от 50 метра от 

пожароопасни и взривоопасни обекти. 
Чл.23 Забранява се премахването и чупенето на противо-пожарни кранове, табели и 

указатели. 
Чл.24 Забранява се използването на подръчни противопожарни уреди и съоражения за  

несвойствени цели. 
Чл.25 Всички граждани, ръководители на фирми, ползватели на чужда собственост да 

съхраняват нафта, бензин и други ЛЗТ и ГТ в метални съдове до 50 литра бензин и нафта до 400 
литра, нафта за отопление в пожаробезопасни места (помещения), без да използват открит огън 
за осветление. 

Чл.26 Забранява се използването на нестандартни и необезопасени отоплителни и 
нагревателни уреди и съоражения. 

Чл.27  Забранява се извършването на огневи работи без предва-рително взети мерки, 
съгласно изискванията на Наредба №15. 

Чл.28  За опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражи от пожари да се 
спазват нормативните изисквания. 

Чл.29 Забранява се паркирането на пътни превозни средства с радиус 5 метра от 
противопожарни хидранти и водоизточници. 

Чл.30 Забранява се  експлоатацията на обекти без да са изпълнени изискванията на ЗУТ. 
Чл.31 Кметовете на населени места, юридическите и физическите лица, собствениците 

на движимо и недвижимо имущество се задължават да оказват помощ на специализираните  
органи за  пожарна и аварийна безопасност, при изпълнение на задачите им за предотвратяване и 
гасене на пожари. 

Чл.32 Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и разпространение на 
пожари и да участват в предотвратяването  и гасенето им. 

Чл.33 Служителите на пожарна и аварийна безопасност могат да влизат в жилищни и 
други помещения на граждани при: 

1. гасене на пожари 
  2. непосредствена опасност от пожар, стихийни бедствия и аварии. 
  3. за проверка по спазване на правилата за пожарна охрана в присъствието на 

длъжностно лице от Общината. 
 Чл.34 Паленето на стърнища и сухи треви в землищата на населените места от 

общината се извършва след съгласуване с РСПАБ. 
 Чл.35 Забранява се складирането  на сухи фуражи на улиците, тротоарите и под 

електропроводите на населените места от общината 
 Чл.36 Забранява се блокирането на изходите на помещения и заведения при 

провеждане на мероприятия, свързани с масово струпване на хора от паркирани МПС и други. 
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 Чл.37 Забранява се паленето на отпадъците в контейнерите и кофите за смет, 
поставени от Общината. 

 Чл.38 Всички хидранти по населени места да бъдат отремонтирани и обозначени и да 
се поддържат в изправност. 

 Чл.39 При възникване на пожар, гражданите са длъжни незабавно да съобщят на 
телефон 160 и да организират пожарогасенето. 

 Чл.40 За установени нарушения по този Раздел виновните се наказват с глоба от 100 до 
500 лева. 

 
                                     РАЗДЕЛ V 
    КОНТРОЛ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.41 Контролът по изпълнение изискванията на тази Наредба се осъществява от: Кмета 

на Община Елин Пелин, Кметовете на населени места на територията на Община Елин Пелин; 
Началника на РПУ-гр.Елин Пелин и Началника на РСПАБ-гр.Елин Пелин. 

Чл.42 (1) Нарушенията по тази Наредба се констатират с актове от органите на 
Общината, РПУ, РСПАБ и Кметовете на населени места. 

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или негов заместник, 
на основание Акт, съставен от посочените органи по предходната алинея. 

Чл.43  Административно-наказателно отговорни са и непълно-летните, които са 
навършили 16 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното 
нарушение и да ръководят постъпките си. 

Чл.44 За нарушения, извършени по тази Наредба при осъществяване дейността на 
фирми, предприятия, кооперации, учреждения и организации, отговарят техните ръководители. 

Чл.45 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните 
нарушения и наказания. 

 
                  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§1 Настоящата Наредба е приета на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА с Решение №128 по 

Протокол №6 от заседание на Общински съвет-Елин Пелин, проведено на 26.02.2004г. и е 
неразделна част от същото и е изменена с Решения № 550, 551 от Протокол №19 от заседание на 
Общински съвет – Елин Пелин проведено на 10.02.2005г и решение № 1596 по Протокол № 
49/29.03.2007г. 

§2  Настоящата Наредба влиза в сила 14 дни след приемането й. 
§3 Срока на действие на настоящата Наредба е 4 години от влизането й в сила. 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК:...........................  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:........................... 
        /М.Андреева/     /ТР.ЦВЕТАНОВ/ 
 
 

 
                                                                            Зам. председател:................... 
                                                                            /П.Сотиров/ 
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