ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
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ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
(Изм. с Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав)
Чл.1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на публичната и частна собственост,
осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота на населените места, опазване на здравето на хората от зоонози, както и здравето на животните и хуманното отношение към тях на
територията на Община Белослав.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на
Община Белослав.
2. собствениците и наемателите на жилищни сгради.
3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо
ползване части на сгради и прилежащите терени.
4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на
предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията на Община Белослав.
5. домашните и безстопанствени животни.
(3) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения и налагане на санкции при неизпълнението им.
ГЛАВА ВТОРА
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл.2. (Изм.– Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Забранява се:
1. (Изм. Р-е 640/12.09.2019г.) В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти
и дворове са забранява извършването на строително- монтажни или ремонтни дейности,
създаващи силен шум: използването на озвучителна техника с висока звукова мощност,
репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без осигуряване на
ефикасни обезшумителни мерки; провеждането на празненства или други битови
мероприятия, създаващи силен шум или създаване на шум по друг начин за времето от 23,00
часа до 08,00 часа през летния сезон и от 22,00 часа до 08,00 часа през зимния сезон, както и
от 14,00 часа до 16,00 часа след обяд.
2.Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични
изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или скарване, сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие.
3.Движението на верижни машини по асфалтираните пътища в общината, с изключение на случаите след специално разрешение от Общинска администрация.
4. (Отм.– Р-е № 255/19.01.2017г. на ОбС-Белослав)
5. Домуването на тежкотоварна, строителна и селскостопанска техника по улици, вътрешно комплексни алеи и тротоари.
6. Влизането на МПС в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на
обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор
7. Повреждането, замърсяването, разместването, премахването /освен от упълномощените лица/ и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели /табла/, рекламни материали, пътни знаци и съоръжения, осветителни тела, телефонни апарати и кабини,
контейнери или други съоръжения за отпадъци, поставени с разрешение на Кмета на Община
Белослав
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8.Писането, драскането и лепенето на обяви, плакати, реклами и некролози и други на
сградите и по оградите;по витрините и по търговските площи на общинските фирми и учреждения без разрешение на съответния собственик и извън определените от кметовете места.
9.Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на общината
места. Ръководителите на политическите партии в община Белослав са задължени да премахнат агитационните материали в 30 дневен срок от приключване на изборите.
10.Продажбата на взривоопасни вещества и пиротехнически изделия /бомбички, пиратки и други/, без съответно разрешение от органите на МВР.
11. . (Отм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав)
12.Използването на боеприпаси, взривоопасни вещества, пиротехнически изделия, както и всякакви други предмети които нарушават спокойствието на гражданите и създават опасност за живота и здравето им или причиняват щети.
13.Къпането в плавателния канал, в Белославското и варненското езеро, захранващите
и отводнителни канали на “ТЕЦ – Варна” ЕАД с. Езерово.
14. Движението на МПС с течове, с не добре укрепен и покрит с платнище товар, замърсяващи пътната настилка или с наднормена емисия на вредни газове.
15. Поставянето на кашпи, вериги, ленти или други предмети и съоръжения върху
уличните платна и тротоари, както и затварянето им с бариери или други съоръжения, освен в
случаите когато има разрешение от Кмета на Община Белослав.
16. Използването на озвучителна техника, включително и за религиозни цели, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено разрешение от Кмета на Община Белослав.
17. Поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.
18. Изхвърляне на отпадъци и изливане на вода и други течности от балконите и прозорците.
Чл.3. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Посетителите на кина, ж.п.
гари и други обществени заведения, както и ползващите услугите на моторен ферибот „Белослав” и м/к „Белла” са длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред.
Чл.4. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Публичното изразяване на
верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава обществения ред, а на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за
събранията, митингите и манифестациите.
ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ
МИТИНТИ И МАНИФЕСТАЦИИ
Чл.5./1/Състезания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от
сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите/ЗСММ/.
/2/. За свикване на събрание или митинг на открито организаторите най – малко 48 часа
преди началото му писмено уведомяват Кмета на общината или кметсвото, на чиято територия ще се проведе мероприятието. В уведомлението се посочват: пълното наименование на
организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; /когато уведомяването е от пълномощник се представя
пълномощно/; целта, мястото и времето на провеждане.
/3/ В уведомяването за провеждане на манифестация, освен данните по предходната
алинея се посочва и пътя на движението й.
/4/ В неотложни случаи за провеждане на събрание или митинг на открито уведомлението може да се направи в еднодневен срок, като изрично се посочи какъв е неотложния случай.
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Чл.6. Когато след изтичането на 24 часа от получаване на уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място и път
на движение,съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото
уведомление.
Чл.7./1/ Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им, след изтичане на 24 часа от уведомлението до кмета на общината, ако в този срок
не е наложена забрана по чл.12 ал.3 от ЗСММ.
(2) (Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав) Кметът на общината/кметството
уведомява писмено органите на УП Белослав-Аврен за осигуряване безопастността и нормалното протичане на обществената проява и предприемане на мерки за спазване на безопасността на движението или неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се налага, за което
своевременно уведомява населението чрез средства за масово уведомяване.
(3) (Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав) При забрана от кмета на общината/кметството за провеждане на обществената проява произтичаща от Закона за събранията,
митингите и манифестациите писмено се уведомява началника на в УП Белослав-Аврен за
предприемане на необходимите действия.
(4) (Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав) УП Белослав-Аврен привежда в изпълнение наложената забрана на обществената проява съгласно предходната алинея или писменото разпореждане на Кмета на общината/ кметството за прекратяването й, когато не е организирана или не се провежда при условията и по реда, установени от Закона за събранията,
митингите и манифестациите.
Чл.8 (Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав)(1) Организаторите на обществени
прояви се задължават:
1. да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите.
2. да осигуряват спазването на обществения ред.
3. да осигуряват опазването на частната и публична собственост.
4. да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата проява.
5. да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност.
6.да съгласуват провеждането на проявите по време и място с Кмета на общината
/кметството, като задължително трябва да притежават неговото писмено разрешение.
7. да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите нормативи и
указания на УП Белослав-Аврен охраняващи проявата лица.
8. да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата лица, носещи
оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и /или други упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както и използването на предмети, създаващи
опасност за здравето и живота на гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни.
9. да не допускат употреба на алкохолни напитки, както и присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/ или под влиянието на наркотични и упойващи вещества.
10. да организират почистването и сметоизвозването след приключване на проявата и
възстановяване на нанесените щети за своя сметка.
(2) В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, Кметът на Община Белослав или кмета на населеното място може да
забрани или да спре провеждането на обществената проява.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ТЪРГОВСКИТЕ
ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Чл.9. /1/ На търговските обекти се определя допустимо работно време, както следва:
от 06:00 ч. до 23:00 ч. през зимния период и от 05:00 ч. до 24:00 ч. през летния период, за спазването на което не се изисква разрешение от Община Белослав.
/2/ За удължено работно време се изисква разрешение от общинска администрация, като
реда и условията за издаване се определя със заповед на кмета на община Белослав. Удължено
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работно време не се разрешава в заведения, които се намират в под блокови пространства и
непосредствено над тях се намират жилищни апартаменти.
/3/ / Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав./ При определяне на удълженото
работно време на търговските обекти на територията на община Белослав, ползвателите
представят протокол от РЗИ за измерване на шума, удостоверяващ, че не надвишава
допустимите граници.
Чл.10. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав)/1/ Забранява се продажбата и
сервирането на алкохолни напитки на лица в нетрезво състояние.
(2) (Отм. Р-е № 556/24.09.2015г.)
Чл.10а. (Нов – Р-е № 556/24.09.2015г. на ОбС-Белослав) (1) Забранява се
тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където
се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо
предназначение.
Чл.10(б) (Нов – Р-е № 556/24.09.2015г. на ОбС-Белослав) 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.
Чл.11. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав.; Изм.Р-е № 556/24.09.2015г.
на ОбС-Белослав) (1) Задължават се собствениците на питейни и увеселителни заведения за
обществено хранене и лицата работещи в тях да не допускат посещение на лица до 14
годишна възраст след 20 часа и на лица навършили 14, но ненавършили 18 години след 22
часа, когато не се придружават от родителите, настойниците, попечителите или от други лица,
които полагат грижи за тях.
(2) (Нова - Р-е № 556/24.09.2015г. на ОбС-Белослав) Ако родителите,
настойниците, 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
местата по ал.1 след 22 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 –годишна
възраст.
Чл.12.Управителите и собствениците на търговски обекти, питейни и увеселителни заведения за обществено хранене са длъжни да оказват всякакво съдействие на органите на полицията и служителите на общинската администрация.
Чл.13. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) (1).Търговска дейност на
открито се извършва само на местата определени със заповед на Кметата и след заплащане на
пазарна такса определена в Наредба № 8.
(2) Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или юридическо лице
и не може да се преотстъпва.
(3) Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в
разрешителното квадратура.
(4) Забранява се продажбата на открито на месо, риба, яйца, сладкарски произведения,
месни и тестени изделия, закуски и млечни продукти.
Чл.14. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Не се допуска пред търговските обекти върху тротоарите и зелените площи складиране и съхраняване на амбалаж и стоки.
Чл.15. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Монтирането и разкриването
на временни павилиони, стрелбища, циркови арени и други се извършва след разрешение на
общината.
Чл.16. (Нов – Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) (1) Собственици и държатели
на обекти за търговията и обслужването са длъжни да осигуряват ефикасна вентилационна
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система в обектите, без да допускат замърсяване на въздуха и да не превишават допустимите
норми за шум спрямо живеещите в сградата или в други сгради и обществени места.
(2) Забранява се излагането и рекламиране на материали с порнографско съдържание
на територията на Община Белослав, извън специализираните места и магазини»
ГЛАВА ПЕТА
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
Чл.17./1/ Собствениците на животни :
1.Декларират в общинска администрация броя, вида и пола на притежаваните от тях
животни в срок от 3 дни за новозакупени и до 30 дни за новородените животни.
2.Уведомяват незабавно обслужващия ги ветиринарен лекар за промени в здравословното им състояния и осигуряват животните за преглед.
3. (Отм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав)
/2/ (Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав, Изм.-Р-е № 75/10.03.2016г.на ОбСБелослав)В Дирекция „Общинска собственост и ТСУ” се създава регистър за всички
регистрирани кучета на територията на община Белослав.
Чл.18. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г./ Собствениците на кучета носят гражданска и
административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета”.
/2/.Всеки стопанин на куче е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и повод , а агресивните кучета и с намордник.
Чл.19. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г./ Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят
към кучетата с грижата на добри стопани и да им осигуряват:
1. Достатъчно количество храна и вода
2. Подходящо място за обитаване и хигиенни условия за отглеждане
3. Ако ги отглеждат в затворени помещения, да им осигуряват необходимата разходка
4. Редовно профилактично ветеринарно-медицинско обслужване, ваксинация, обезпаразитяване и незабавно лечение при заболяване или нараняване
5. Да се грижат за тях, да не ги изоставят, да ги предпазват от болка и стресови ситуации
6. Да осъществяват постоянен непосредствен контрол върху поведението на кучето
извън дома си
/2/. Собствениците на кучета са длъжни да предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на:
1. Нежелано размножаване
2. Бягство на животното
3. Създаване на опасност за хора или други животни
4. Замърсяване на обществени места, като почистват мястото след дефекация
/3/. Собствениците на кучета са длъжни при извеждането на кучетата да носят в себе си
ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи.
/4/. Кучетата, използвани за служебин цели се придвижват, съгласно изискванията на
извършваната от тях дейност.
/5/. Всички кучета, ухапали човек или животно, се отвеждат веднага от собственика
при практикуващия ветеринарен лекар за преглед и последващи епизоотични действия.
Чл.20/1/.Забранява се ловенето и избиването на котки и кучета, както и измъчването им
по какъвто и да е начин.
/2/.Забранява се поставянето на капани и други за ловене на котки, кучета и други
животни.
Чл.21./1/ Забранява се:
1. Пашата на животни в паркове, градини, алеи и междублокови пространства.
2.Свободното пускане на животни и птици по улици,площади,детски и спортни площадки, държавни и общински имоти, както и в сметищата на територията на Община Белослав.
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3. /Изм. Р-е №22/20.12.2007 г./ Отглеждане на кучета и котки и други животни в апартаментите на жилищните блокове, ако са в нарушение на чл.2 т.1 или замърсяват собствеността
на съседите.
4. /Изм. Р-е №22/20.12.2007 г./ Ограждането на тротоари, улици, междублокови пространства и дерета с цел отглеждане на домашни животни, птици и зеленчуци.
5. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г./ Въвеждането на кучета в обществените сгради, заведенията за обществено хранене /ресторанти, сладкарници, кафенета и др./, магазини, аптеки, лечебни, учебни заведения и др.
6. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г./ Развъждането и/или отглеждането на кучета с търговска
цел в обекти, за които няма извършена регистрация, съгласно законовите изисквания
7. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г, Отм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав)
8. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г./ Разхождането на кучета едри породи и агресивни кучета
от малолетни лица.
9. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г.; Изм.Р-е №173/10.03.2009 на ОбС-Белослав/ Разхождането на кучета на детски площадки и в дворовете на учебни и детски заведения.
/2/./Изм. Р-е №22/20.12.2007 г./ Забранява се отглеждането в населените места на едър и
дребен рогат добитък, свине и домашни птици над допустимия обем, съгласно Таблица Приложение №1. /Отм. Р-е №22/20.12.2007 г. утвърден от Регионалната ветеринарно медицинска служба/
/3/Когато не са налице необходимите хигиенни условия за отглеждане на допустимия
брой животни, Общината може да задължи собственика да намали тяхната бройка.
/4/Притежателите на превозни средства с животинска тяга се задължават да използват
предпазни престилки при предвижването им в границите на населените места.
/5/Забранява се складирането и съхранението на големи количества животинска тор и
други отпъдъци в застроените дворищно регулационни парцели.
ГЛАВА ШЕСТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл.22. Забранява се :
1.Гражданите сами да избират гробищните места .Това може да стане, след разрешение
на съответните упълномощени лица.
2.Пускането на всякакъв вид животни и птици в района на гробищата.
3.Увреждането и разрушаването на паметници и паметни плочи, драскането и извършването на други дейности, с който се оскверняват паметниците, замърсяват обредните сгради
и терените на гробищата.
Чл.23. Гражданите се задължават да изхвърлят отпадъците от почистването извън гробищния парк на определените за това места.
ГЛАВА СЕДМА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
(Изм.Р-е №173/10.03.2009 на ОбС-Белослав)
Чл.24. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, ръководителите на
предприятия и организации, наемателите и всички други лица, живеещи, ползващи и работещи в общински имоти са длъжни да опазват от повреди общинската собственост.
Чл.25. Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други
имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват в периметър 3 м. около обекта.
(1) Собствениците и/или ползвателите на посочените в чл.25 обекти са длъжни да не
допускат напускането на обекта на МПС, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното
платно и прилежащата територия.
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(2) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на
строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и
почистване на излизащите МПС.
Чл.26.(1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в
междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на етажната
собственост или на назначен портиер или чистач.
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения,
ведно с прилежащи към тях територии.
3. Собствениците на МПС - по отношение на местата за паркирането им.
Чл.27. Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци,
ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или
наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и
създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.
Чл.28.(1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид, да изпълняват в определения срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.
(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или
ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, натрупани отпадъци, канализационни съоръжения, насаждения както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, здравето и спокойствието на гражданите.
Чл.29. Забранява се:
1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните инсталационни колектори без писменно разрешение на органите и органзациите които ги стопанисват.
2. Изваждането и снижаването на бордюри без писменно разрешение от Община Белослав.
3. Рязането на декоративни храсти, дървесни видове и клоните им, късането на цветя,
както и газенето на обособените тревни площи.
4. Събарянето, повреждането и разместването на пейки и съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортни площадки и на други обществени места.
5. Повреждането на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти,
уличните, подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения
и площи, на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради
и огради; на противопожарните съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти.
6. Струпване на обработен с луга сняг на по-малко от 1 метър от стволовете на дърветата.
7. Отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, обществени перални и
други на уличното платно.
8. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение
от компетентен орган.
9. Ограждането на тротоари, улици, междублокови пространства и дерета с цел отглеждане на домашни животни, птици и зеленчуци.
Чл.30. Използването на препарати за растителна защита и торове /изкуствени и
органични/ в зоните на вододайните обекти да става съгласно Закона за опазване на околната
среда. При масови пръскания да се уведомява населението за вземане на мерки за защита на
пчелни семейства, животни и други.
Чл.31. При прокопаване на улици, тротоари, площадки и други обществени места и
при извършване на строителни и ремонтни работи площадките да бъдат обезопасени и сигна8

лизирани, съгласно проекта за организация и изпълнение на строителството и издаденото
строително разрешение.
Чл.32. Не се допуска разкопаването на тротоари, улични платна и зелени площи за ремонт и свързване с подземни комуникации без строително разрешение. След завършване на
ремонта или свързването, разкопаните места да се възстановят и почистят в дадения в разрешителното срок. При дефекти в гаранционния срок ремонта се извършва от инвеститора за негова сметка.
Чл.33. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни сгради,
блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, са длъжни:
1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и
вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол от
РЗИ.
2. Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са
монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни
заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи за движение на граждани.
Чл.34. Управителните съвети /управителите/ на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
1. Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при изпълнение на техните задачи.
2. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране
службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба.
3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места.
4. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с
повече от шест жилища след 24.00 ч.
5. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и
своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби.
6. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на
почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в
площите около нея.
ГЛАВА ОСМА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА
ДЕЦА
(Нова - Р-е №173/10.03.2009 на ОбС-Белослав)
Чл.35. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и развлечения
/дискотеки, клубове, бистра/, кина и театри и други, определят конкретните условия за достъп
на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивни норми на действащото законодателство и тази наредба и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.
(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, спецификата на
обекта или вида на проявата.
(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се поставя
трайно и на видно за клиентите място.
Чл.36. (1) Лицата по чл. 28, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат
необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:
1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители (клиенти) на
обекта.
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2. осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни
изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях.
3. организират и контролират пропускателния режим.
4. не допускат в обекта:
а) лица, които носят оръжие или други общо опасни средства; наркотични или други
упойващи вещества.
б) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества.
в) предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата.
г) взаимодейства при необходимост с органите на МВР и с други компетентни държавни и общински органи и организации.
Чл.37. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на обществени
места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането
им, като за целта:
1. уведомяват началника на съответното УП на територията, на която ще се проведе
мероприятието не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват
и времетраенето й.
2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт.
3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, за което уведомяват органите на МВР и съответните компетентни държавни и общински органи.
Чл.38. (1) Когато е организирана проява свързана с придвижването на група от деца,
организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя
на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един придружител на 15 деца.
(3) Ръководителят на групата и придружителите:
1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него.
2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.
(4) Ръководителят на групата носи отговорност съгласно действащото законодателство
за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.
Чл.39. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на Закона за събранията, митингите и манифестациите.
Чл.40. Забранено е:
1. (Изм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав)Посещението след 22,00 часа на
лица навършили 14-, но ненавършили 18- годишна възраст на нощни заведения, барове,
ресторанти, дискотеки, интернет зали и други, където се сервира алкохол, представят се
еротични програми, освен в присъствието на родител или настойник.
2. (Изм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) Предлагането и продажбата на
алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия на деца.
3. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 м. от територията на учебни и
детски заведения.
4. (Изм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) Предлагането и продажбата на
всякакви материали с порнографско съдържание на деца.
Чл.41. Родителите/настойниците не осигурили придружител, или друг специализиран
надзор при провеждане на мероприятие на открито на децата си ненавършили 14 години
подлежат на административно наказание.
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ГЛАВА ДЕВЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42. /1//Изм. Р-е №22/20.12.2007 г.; Изм.Р-е №173/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав/
За неспазване разпоредбите на настоящата наредба нарушителите се наказват с глоба, съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА в размер :
1. /Изм. Р-е №22/20.12.2007 г.; Изм.Р-е №173/10.03.2009г., Изм.– Р-е №
640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) От 50 до 5 000 лв. за нарушаване на чл.3, ал.4;
чл.10; чл.13, ал.4; чл.17; чл.23; чл.26; чл.34; чл.41.
2. /Изм. Р-е №22/20.12.2007 г.; Изм.Р-е №173/10.03.2009г., Изм.– Р-е №
640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) / От 100 до 5 000 лв. за нарушаване на чл.2;
чл.4; чл.13, ал. 1,2,3; чл.14; чл.15; чл.16; чл.21, ал.1, т.1-8, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5; чл.22;
чл.24; чл.25; чл.27; чл.28, ал.1; чл.31; чл.33; чл.35; чл.36; чл.37; чл.38; чл.40, т.3.
3. /Изм. Р-е №22/20.12.2007 г Изм.Р-е №173/10.03.2009 г./ От 200 до 5000 лв. за
нарушаване на чл. 8; чл.9; чл.12; чл.20; чл.29; чл.30; чл.32.
4. /Нов Р-е №22/20.12.2007 г. Изм.Р-е №173/10.03.2009 г./ За еднолични търговци и
юридически лица се налагат имуществени санкции в размер от 1000 до 50 000 лв.
5. /Нов Р-е №173/10.03.2009 г. ,Изм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) За
нарушаването на чл.40, т.2, лицата се наказват с глоба или имуществена санкция от
2 000 до 4 000 лв., ако не подлежи на по- тежко административно наказание по
специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение
се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за
определен срок, но не по- дълъг от една година.
6. /Нов Р-е №173/10.03.2009 г. (Изм.– Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав)
Родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури
придружител по чл.11, ал.2 и чл.40, т.1 се наказва с глоба или имуществена санкция
от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение- с глоба или имуществена санкция от
500 до 1 000 лв.
7. (Нов – Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) Който допусне от 22,00 часа до
06,00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл.11, ал.1 се
наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв., а при повторно
нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5 000 до 8 000 лв.
8. (Нов – Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) От 50 до 500лв. за нарушаване на
чл.19, ал.3
9. (Нов – Р-е № 640/12.09.2019г. на ОбС-Белослав) Собственик на куче, който
наруши изискване по чл.18, ал.2; чл.19, ал.2, т.3, 4; чл.21, ал.1, т.9 се наказва с глоба
в размер 100 лв.
/2/ За повторно нарушение се налага и наказание временно лишаване от правото да се
упражнява определена дейност.
Чл.43(Изм.-Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС-Белослав, Изм.-Р-е № 75/10.03.2016г.на
ОбС-Белослав). Нарушенията по тази наредба се констатират с актове. Лицата, които могат
да съставят актове са: Директор дирекция „Общинска собстевност и ТСУ” и служители от
дирекция „Общинска собственост и ТСУ”, младши експерт “ОМП, ЗН и СИ”, кметове на
кметства, служители на противопожарна охрана, служители на УП Белослав-Аврен.
Чл.44. Наказателните постановления за глоби и временно лишаване от правото да се
упражнява определена дейност се издават от кмета на общината или от упълномощен от него
заместник.
Чл.45.Административнонаказателното производство по тази наредба се осъществява по
реда на Закона за административните нарушения и наказания.
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ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба влиза в сила след приемането й . Същата може да бъде актуализирана
от ОбС в съответствие с новоприети нормативни актове.
§ 2. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет с Решение № 28 от Протокол №
5/17.02.2004 год.на Общински съвет Белослав.
§ 3. Настоящата наредба се приема на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА.
§ 4. /Отм. Р-е №22/20.12.2007 г./
§ 5. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №22 от протокол №3/20.12.2007
г.
§6. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №173 от Протокол №16 от
10.03.2009 г.
§7. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №51 от Протокол № 6 от
13.03.2012г.
§8. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 556 от Протокол №47 от
24.09.2015г.
§9. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 75 от Протокол №6 от
10.03.2016г.
§10. Настоящата Наредба е изменена с Решение № 255 от Протокол №19 от 19.01.2017г.
§11. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 640от Протокол №
51/12.09.2019г.

Ж. ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОСЛАВ
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