ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НАРЕДБА 1
ПОДДЪРЖАНЕ ХИГИЕНАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,
ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И
СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И
ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
(Приета с Решение № 21/29.12.1999 г., изм. с Решение № 256/29.01.2002 г., изм. с Решение №
21/23.12. 2011 г., изм. с Решение № 104/03.11.2004 г., изм. с Решение № 21/23.12.2011 г., изм.
с Решение № 413/07.10.2015 г., изм. с Решение № 223/31. 07. 2017 г. на ОбС Лозница)

РАЗДЕЛ І
ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,
ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА, ОБЩИНСКАТА
И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл.1. Гражданите, председателите на домсъветите, ръководителите на фирми,
учреждения, учебни заведения, обществени организации, отговорниците на магазини и
управителите на търговски обекти са длъжни:
- да организират почистването на тротоарите пред сградите и дворовете си,
окосяването на трева и бурени и други отпадъци, сняг и лед.
Чл.2. Забранява се замърсяването на обществени места, улици, площади, градини,
паркове и други чрез:
- изхвърляне и разпиляване на смет, тор, въглища, пръст, угарки, автобусни
билети, семки и други отпадъци.
Чл.3. Забранява се замърсяването на обществените телефонни кабини, тоалетни и
повреждане на съществуващите в тях инсталации.
Чл.4. На автогара Лозница и до автобусните спирки, читалища, сладкарници,
ресторанти, закусвални, магазини, павилиони, барчета, открити пазари в парковете, градините,
улиците и други обществени места, ръководителите на фирми са длъжни да поставят на
подходящи места кошчета за отпадъци и сандъчета за угарки и да осигурят редовното
почистване около тях.
Чл.5. Забранява се временното съхранение на оборски тор в границите на населените
места. Складирането на същия да става на определени за целта места, извън границите на
населеното място.
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Чл.6. Излишните земни маси, отпадъците от промишлеността и строителството и други
дейности да се изхвърлят на определените от Кмета на общината или Кмета населеното място
места, като се осигурява редовно изравняване на насипите от онези, които изхвърлят
отпадъчен материал.
Чл.7. Задължават се кметовете да контролират извозването на битовата смет от
домакинствата до сметищата, да осигурят поддържането на сметищните площадки съобразно
санитарно-хигиенните изисквания.
Чл.8. Забранява се изливането на отпадни води от дворовете на улицата. При
поливането на цветя, миенето на прозорци, витрини, тераси и балкони да не се допуска
разливането на вода по тротоарите.
Чл.9. Задължава се всяко домакинство и стопанство, които не са свързани с
канализационната мрежа, да имат отходно място и септична яма, уредени и поддържани
съобразно санитарно-хигиенните изисквания.
Чл.10. Забранява се в дъждовно време излизането на превозни средства и
селскостопанска техника от нешосирани улици на централни улици и шосета. При
необходимост веднага да се организира почистването на нанесената кал.
Чл.11. Задължават се водачите на моторни превозни средства, превозващи товари в
насипно състояние /пръст, баластра, варов разтвор, въглища, бетони и др./, да ги уплътняват и
да не ги претоварват, за да не се допуска разпиляване на материалите и замърсяване на
улиците. Задължават се водачите на превозни средства с животинска тяга да оборудват същите
с престилка.
Чл.12. Забранява се миенето, гресирането и ремонтирането на обществените,
ведомствените и личните моторни средства и селскостопанска техника по улиците, тротоарите
и паркингите извън определените за целта места.
Чл.13. Забранява се замърсяването на водоизточниците, ползването на уличните чешми
и извори за пране/освен пригодените за тази цел/, миене, включително и на превозни средства.
Чл.14. Забранява се отвеждането на дим, прах, газ през прозорците, витрините, стените
и вратите.
Чл.15. Забранява се цепенето на дърва по уличните платна и зелените площи.
Чл.16. Забранява се съхраняването на дърва, въглища по тротоарите и уличните платна
за повече от 24 часа. Собствениците на горивни и други материали се задължават да почистят
отпадъците и измият добре тротоара, платното на улицата.
Чл.17. Забранява се съхраняването на стоки и амбалаж по тротоарите и уличните
платна.
Чл.18. Забранява се на търговските работници от разносната търговия да замърсяват
района, в който работят. Те се задължават да пазят чистота и да не допускат разхвърлянето на
отпадъци около работните си места.
Чл.19. Забранява се консумацията на напитки около и в пунктове за продажба на
напитки за вкъщи и изнасянето на маси пред тях.
Чл.20. Задължават се отговорниците на магазините, работилниците, ателиетата до
поставят на видно място табелки с трите имена и адреса на собственика.
Чл.21. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в жилищните блокове
и обществените сгради.
Чл.22. (изм. Решение № 23/31.07.2017 год). Физически и юридически лица могат да
организират временни и постоянни угоителни и развъдни стопанства с разрешение, издадено
от компетентните органи.
Чл.23. (изм. Решение № 223/31.07.2017 год) Забранява се пускането на домашни
животни и птици по улиците, зелените площи, парковете и градините. Стопаните се
задължават да отведат собствените си животни извън населеното място и вечер да ги
посрещат. Стада от домашни животни могат да минават само по улиците, определени със
Заповед на Кмета /Кметския наместник/ на съответното населено място. Едър рогат добитък
да се води по пътната мрежа на общината само с повод. Настаняването на повече от 20 пчелни
семейства в урегулирани поземлени имоти се осъществява при спазване разстоянията по чл.13
от Закона за пчеларството и изричното съгласие на съседите.
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ал.1. Забранява се влизането с кучета в магазините, заведенията за обществено
хранене, транспортните средства за обществен превоз и др.
ал.2. Забранява се извеждането на кучета без намордници и поводи.
Чл.24. Събирането и пренасянето на животински трупове до определените за целта
места се извършва от собствениците.
Чл.25. Забранява се сядането, качването, повреждането и рушенето на паметниците и
други скулптурни фигури, пред витрините, изложбените кътове, сядането и лежането в
зелените площи.
Чл.26. Забранява се късането на цветя, ваденето на луковици, счупването и рязане на
клони и дървета, повреждането на декоративни дръвчета, храсти и затревени площи по
какъвто и да е начин.
Чл.27. Забранява се движението, спирането и паркирането на МПС по тротоарите,
площадите и зелените площи.
Чл.28. Забранява се повреждането на съоръжения, сгради, скулптурни фигури, пътища,
алеи, пейки, табели, пътни знаци и други подобни.
Чл.29. (изм. Решение № 223/31.07.2017 год) Забранява се прокопаването на улици,
площади, зелени площи и други, без писмено разрешение от общинската администрация и
органите МВР.
Чл.30. Забранява се отварянето и ремонтирането на обществените водни, електрически,
технически, спортни и други съоръжения и инсталации от лица, които не са натоварени с тази
дейност.
Чл.31. (изм. Решение № 223/31.07.2017 год) Тротоарите и уличните платна могат да
се използват за строителни площадки само с писмено разрешение от общинската
администрация.
Чл.32. В строителните площадки инвеститорът и строителите са длъжни:
- да оградят строителната площадка съобразно с изискванията;
- да поставят на видно място табелка с трите имена и точния адрес на отговорника
на строителния обект;
- да направят временно пътища до площадката с оглед да не замърсяват съседните
райони и да не затормозяват движението на пешеходците и моторните превозни
средства;
- ежемесечно да почистват строителната площадка от отпадъци, а след
завършване на строежа да почистват и благоустроят терена.
Чл.33. Лицата или организациите, които събарят стари сгради се задължават да
разчистят терена в определения им срок.
Чл.34. Забранява се складирането на варов разтвор, пръст, бетон и др. строителни
материали, по улиците, тротоарите и площадите извън строителните площади.
РАЗДЕЛ ІІ
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД
И РЕДА В СГРАДИТЕ
Чл.35. Собствениците и наемателите на жилища в съсобственост са длъжни да
поддържат в добро състояние общите части, както и да:
- възстановят в срок от 24 часа всички повреди, нанесени при поставяне на радио
и телевизионни антени;
- възстановяват в срок от 5 дни изкъртванията и повредите по стълбищата,
стълбищните площадки и други причинени от възрастни и деца или при
пренасяне на покъщнина;
3/8

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
НАРЕДБА 1 - ПОДДЪРЖАНЕ ХИГИЕНАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

поставят в срок от 3 дни счупените стъкла на витрини и външни врати на
входовете.
Чл.36. Собствениците и наемателите на жилища в съсобственост нямат право да секат
дърва в жилищните помещения, по стълбищните площадки, терасите, балконите и таванските
помещения.
Чл.37. Забранява се пускането на всякакъв вид отпадъци и други предмети в
канализационната мрежа.
Чл.38. Собствениците и наемателите на жилища в съсобственост, домсъветите
/управителните съвети на етажната собственост/, домакините и други отговорни лица са
длъжни:
- да поддържат в изправност осветлението на сградите, стълбищата, мази,
тавански помещения, асансьори, звънчевата инсталация, пощенски кутии,
номерата на апартаментите
- да следят и се грижат за чистотата на сградите, вътрешно- кварталните
градинки, площадките и тротоарите;
- строго да съблюдават изтупването на килими, черги, покривки и други на
терасите и балконите да става от 08,00 до 10,00ч. и от 17,00 до 19,00 часа от
вътрешните дворове на сградите и дворовете;
- през зимата да организират почистване на снега, на ледените образувания от
балконите, терасите и тротоарите.
Чл.39. Забранява се промяна на фасадата на сградата. Същото може да стане с писмено
разрешение на Гл. архитект на общината.
-

РАЗДЕЛ ІІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД
И СПОКОЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
Чл.40 (1) На обществени места гражданите са длъжни да спазват общоприетите норми
на поведение и да изпълняват разпорежданията на държавните и общинските органи, издадени
в рамките на техните компетенции.
Чл.40 (2) Забранява се високото говорене, свирене, вдигане на друг вид шум по
улиците, вътрешно кварталните градинки и в жилищните блокове от 22,00ч. до 06,00ч.
сутринта и от 14,00ч. до 16,00ч. след обяд.
Чл.41. Забранява се поставянето от външната страна по балконите и прозорците на
сандъчета, саксии и други предмети, които представляват опасност за минаващите граждани.
Чл.42. Временната художествена украса в населените места се поставя само с писмено
разрешение на Кмета на общината или Кмета на населеното място. Лепенето на афиши,
обявления, некролози и други да става само на определените за това табла. Забранява се
късането и повреждането на обяви, реклами и нагледно агитационни материали и други,
поставени на определените от Кмета на общината или Кмета на населеното място места.
Чл.43. (изм. Решение № 223/31.07.2017 год) Забранява се използването на тротоарите
и уличните платна като място за работа. Изключение се допуска при ремонт на външни фасади
и при ново строителство, но с предварително писмено разрешение от общинската
администрация, съгласувано с органите на МВР.
Чл.44. Забранява се карането на велосипеди по тротоарите. Пързалянето със ски, кънки
и други по улиците и пътищата, с изключение на местата, определени за тази цел от Общинска
администрация или кметството, съгласувано с КАТ.
Чл.45. Забранява се паркирането на негодни или счупени и спрели от движение
моторни превозни средства на обществени места.
Чл.46. Забранява се сервирането и продажбите на спиртни напитки и тютюневи
изделия във всички питейни заведения на малолетни и непълнолетни лица, както и
сервирането и продажбата им на лица в явно нетрезво състояние.
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Чл.47. Забранява се носенето на пневматично оръжие без калъф и употребата му в
населените места.
Чл.47а ( Нов – Решение № 413 от 07.10.2015 г. на Общински съвет) (1) Забранява се
тютюнопушенето в закритите обществени места, в помещенията с обособени работни места,
където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо
предназначение.
(2) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата,
ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.
РАЗДЕЛ ІV
ОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРЯТИЯ,
СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕ НА МАЛОЛЕТНИ, НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
И ДРУГИ УВЕСЕЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ
(НОВ – РЕШЕНИЕ № 256 ОТ 29.01.2002 Г.)
Чл.48 (Нов – Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) (1) При провеждане
на мероприятия като детски дискотеки, забави и други увеселения за малолетни и
непълнолетни лица да се спазват следните изисквания:
т. 1. Организаторът /те/ на мероприятията подава молба до Кмета на Общината не покъсно от 7 дни до датата на провеждането им, в която едновременно посочва:
- дните, в които ще се организират тези мероприятия;
- в какво помещение ще се провеждат и чия е собствеността му;
- отговорник, кой и как ще се осъществява пропускателния режим;
- приблизителен брой на участниците;
- начален и краен час, съответно съобразен с изискването на краен час по Наредба № 9
на МЗ, 22,00 часа за зимен сезон и 23,00 – за летен.
т. 2. Помещенията, в които ще се организират тези мероприятия, да отговарят на
условията на пожарна и аварийна безопасност и броят на посетителите е съобразен с
капацитета на помещението.
(2) Кметът на Общината след съгласуване с компетентните органи и служби най-късно
2 дни преди провеждането на мероприятието или преди изтичането на срока по т.1 издава
мотивирана Заповед, с която удовлетворява искането или отказва издаването на разрешение.
Заповедта ,с която се удовлетворява искането и се издава разрешение, има действие и срок
съобразно искането на организаторите.
(3) При провеждане на мероприятия по чл. 1, абсолютно се забранява предлагането и
консумацията на алкохолни напитки, в това число и на ниско алкохолни, както и
тютюнопушенето.
(4) За констатирани нарушения, организаторите по ал.1 носят административна
отговорност по тази Наредба, ако деянието не съставлява престъпление по смисъла на НК.
Организатори по смисъла на този член са лица – собственици, наематели или ползватели на
друго правно основание на помещенията, както и тези, чиято инициатива е станала повод за
провеждането на мероприятието.
Чл.48а ( Нов – Решение № 413 от 07.10.2015 г. на Общински съвет) (1) Родителите,
настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го
придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна
възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна
възраст.
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(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не
могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов
придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е
навършило 18-годишна възраст.
Чл.49 (Нов – Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) (1) При организиране
на увеселителни мероприятия като забави, сватби, кръщенета и други от подобен характер, да
се спазват следните изисквания:
т.1. За мероприятията, които традиционно се провеждат в определени дни и в
помещения като дискотеки, клубове и други от подобен характер, организаторите са длъжни
да спазват условията за пожарна и аварийна безопасност на помещението; да организират и
стриктно контролират осъществяването на пропускателен режим, с оглед недопускането в
тези помещения на въоръжени и лица употребили алкохол и спазват стриктно определеното
от Кмета на Общината работно време. Ако организаторите са предвидили мероприятието да
продължи след определеното от Кмета на Общината работно време, те са длъжни за всеки
отделен случай да искат писмено разрешение с посочване на продължителността над
определеното време. Организатори са лицата – собственици, наематели или ползватели на др.
правно основание на помещенията, в които се провеждат тези мероприятия.
т.2. За мероприятията, които се провеждат на открито в населените места – улици,
площади или извън тях, организаторът е длъжен да уведоми съответният Кмет /Кметски
наместник/ не по-късно от 3 дни преди провеждането на мероприятието, като посочат
задължително: повода на мероприятието, място, дата и час на провеждане. Организаторът е
лицето, чийто повод или инициатива е станало основание за провеждане на мероприятието.
(2) Организаторът /те/ на мероприятията по ал. 1, т. 1 са длъжни да предприемат
необходимите мерки за недопускане сервирането и употребата на алкохолни напитки в това
число и на ниско алкохолни и тютюнопушенето от малолетни и непълнолетни посетители,
както и присъствието на въоръжени и пияни лица.
(3) Организаторът /те/ на мероприятията по ал. 1, т. 2 са длъжни да осигурят
необходимите мерки за осигуряване на безопасността на движението в района на провеждане
на мероприятията и опазване спокойствието на останалите граждани.
РАЗДЕЛ V
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА
(ИЗМ. РЕШЕНИЕ № 256 ОТ 29.01.2002 Г.)
Чл.50. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Забранява се
използването на открит огън на разстояние по-малко от 50 м. от взриво- и пожароопасни
обекти, както и изхвърлянето на незагасени отпадъци.
Чл.51. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Забранява се
паленето на огън и приготвянето на компоти, конфитюри и други около жилищните блокове,
по улиците и зелените площи. Задължително да се определят подходящи места.
Чл.52. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) В коридорите,
стълбищата под ел.табла и изходите да не се поставят и съхраняват предмети и вещи,
затрудняващи гасенето и евентуална евакуация на хора и ценности.
Чл.53. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Забранява се
паленето на огън и пушенето на разстояние най-малко 50 м. от посевите и складиран фураж
от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на сламата.
Чл.54. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Съхраняването на
купите с груб фураж в личните дворове да става на разстояние най-малко на 14 м. от
селскостопански и жилищни сгради.
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РАЗДЕЛ VІ
ОБЩИ И НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(ИЗМ. РЕШЕНИЕ № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет)
Чл. 55 (Изм. - Решение № 21 от 23.12.2011 г. на Общински съвет)
(1) На нарушителите на настоящата Наредба се налагат наказания:
- Глоба от 100 до 500 лева;
- глоба до 5 лева се изплаща с квитанция, а над 5 лева с наказателно постановление.
(2) Който, като организатор на мероприятие по чл. 48 и чл. 49, предлага или допусне
предлагане или консумация на алкохол и тютюнопушене от малолетни и непълнолетни лица,
посетители на мероприятия, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(3) Извън случаите по ал. 1, който като организатор на мероприятие не изпълни
задълженията си по чл. 48 и чл. 49 се наказва с глоба до 500 лв.
(4) Ако нарушението е извършено повторно в рамките на една календарна година,
наказанието е:
т. 1 по ал. 2 - глоба от 1000 до 2000 лв. и отнемане на разрешението за извършване на
дейност по чл. 48, ал. 1 за срок от 1 година;
т. 2 по ал. 3 – глоба в размер от 500 до 1000 лева.
Чл.56. (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Изпълнението на
тази Наредба се възлага на специализираните звена от Общинска администрация, на РПУ, на
РСПАБ, полските пазачи, Кметовете, Кметските наместници, секретари на кметства и др. лица
упълномощени със Заповед на Кмета на Общината.
Чл.57 (Изм. - Решение № 413 от 07.10.2015 г. на Общински съвет) (1) При констатиране
на нарушения на наредбата длъжностните лица могат да отправят писмени предписания за
отстраняването им, които са задължителни.
(2) При констатиране на нарушение или при неизпълнение на предварително отправено
предписание се съставя акт от посочените в чл. 56 органи и лица по реда, установен от Закона
за административните нарушения и наказания.
Чл.58 (1) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от
упълномощен от него заместник-кмет.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.
(3) ( Изм.– Решение № 413 от 07.10.2015 г. на Общински съвет) За административни
нарушения, извършени от непълнолетни, съставените актове се изпращат в местната комисия
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за предприемане на
мерки с възпитателен характер.
Чл.59 (Изм. - Решение № 256 от 29.01.2002 г. на Общински съвет) Действието на
настоящата Наредба се простира върху цялата територия на Лознишка община.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Кметовете на населени места и Кметските наместници в едномесечен срок от
приемането на Наредба № 1 да запознаят населението на общи събрания.
§ 2. Наредба № 1 да се обяви на видно място.
§ 3. Настоящата Наредба е приета с Решение № 21 / 29.12.1999 год., актуализирана с
Решение № 256/29.01.2002 год., актуализирана с Решение № 104/03.11.2004 год. , Решение №
21 / 23.12.2011г. на Общински съвет гр. Лозница.
Актуализирана с Решение № 413 по Протокол № 65 от 07. 10. 2015 год.
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изм. с Реш.223 / 31.07. 2017г. протокол №29 /31.07.2012 г. на ОБС гр.Лозница и влиза в сила
от деня обявяване на решението.
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