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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазването 

на обществения ред, осигуряването на пожарната безопасност, и създаването на условия за 

спокойствие, труд и отдих на гражданите на територията на община Елена. 

Чл. 2. Наредбата урежда правомощията на кмета на община Елена, служителите на 

общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници на населените 

места в община Елена, както и взаимодействието на специализираните държавни органи 

по опазване на обществения ред и осигуряването на пожарната безопасност и защита на 

населението. 

РАЗДЕЛ II. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ, 

МОРАЛА И ДОБРИТЕ НРАВИ, ОПАЗВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ХИГИЕНАТА 

Чл. 3. (1) За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, се 

забранява: 

1. създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, 

нарушаващ обществения ред и спокойствието на гражданите; 

2. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

3. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

4. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

5. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

Чл. 4. (1) /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

1. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

2. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

(2) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки за спазване 

изискванията на съответните норми, ползването на озвучителни уредби и на шумни 

апарати, домакински уреди и машини може да става само във времето от 07.00 до 14.00 

часа и от 16.00 до 23.00 часа. 

Чл. 5. Забраните в раздела не се прилагат при обществени прояви, разрешени или 

съгласувани с общинската администрация и РУ МВР - Елена. 

Чл. 6. (1) Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна 

собственост, съответно управителите на административни сгради, следва да осигурят 

денонощно заключване на входните врати, а при нужда и монтиране на домофони уредби 

или звънци в сградите. Настоящата разпоредба не се прилага в случаите, в които е 

осигурен денонощен охранителен режим чрез жива сила.  

(2) Извършването на строителни, монтажни или ремонтни дейности в сградите в режим на 

етажна собственост може да се осъществява във времето от 07.00 до 14.00 часа и от 16.00 

до 19.00 часа в работните дни, а със съгласието на засегнатите собственици в сградата – и 

в почивните и празнични дни, както и извън посочените часове. 
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(3) В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява: 

1. Складирането в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, 

подпокривни пространства, шахти и др.) на строителни и лесно запалими материали, 

отпадъци, дърва за огрев, както и други предмети, собственост на отделни лица, с които се 

създават предпоставки за възникване на пожари и препятстване на безопасната евакуация. 

2. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други неукрепени предмети над 

нивото на парапета. 

3. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако същите са здраво 

закрепени и надлежно отводнени. 

4. Изтърсването и изтупването на килими и завивки от балконите, терасите и прозорците 

на жилищни сгради, освен на местата и през времето, регламентирани в Правилника за 

вътрешния ред, приет от Общото събрание на етажната собственост. 

5. Отвеждането на дим и газове през прозорците, стените, витрините, балконите, терасите 

и други места, различни от обичайните за целта. 

(4) За опазването и поддържането на хигиената и естетическия вид на населените места и 

на околната среда, собствениците и ползвателите на жилищни сгради, търговски обекти и 

административни сгради са длъжни: 

1. да почистват прилежащите около тях площи от отпадъци, сняг, наноси, изсъхнали треви 

и друга растителност, както и да осигуряват безопасното и безпрепятствено преминаване 

край сградите; 

2. да окосяват тревните площи в границите на притежаваните от тях имоти; 

3. да отстраняват ледените висулки по стрехите на сградите. 

(2) Дейностите по предходната алинея, по отношение на сгради в режим на етажна 

собственост, се осигуряват от управителните съвети или от управителя на етажната 

собственост / сдружението на собствениците. 

Чл. 7. Забранява се извършването на дейности, които уронват добрия морал и са в разрез с 

общоприетите норми в обществото, особено когато същите могат да повлияят негативно 

върху младите хора и подрастващите, в това число: 

1. Непристойни и неприлични действия, нарушаващи обичайните норми за морал и 

поведение, по улиците, площадите, парковете, във и в близост до обществени сгради, 

жилищните сгради, търговските обекти, както и на други места, предназначени за 

обществено ползване; 

2. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

3. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

4. Консумирането на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете и други 

открити площи за обществено ползване, освен прилежащите към заведенията за хранене и 

развлечения. 

5. Поставянето на плакати и други рекламни материали, показващи или провокиращи 

насилие, както и употреба на алкохол, тютюневи изделия, наркотични и упойващи 

вещества. 
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6. Достъпът на лица във видимо нетрезво състояние и/или употребили упойващи вещества 

в сгради и на места, предназначени за обществено ползване като: административни сгради 

(открити за публичен достъп), детски и учебни заведения и други. Достъпът на 

посочените лица се допуска единствено в случай на потърсена от тях или oказвана им 

медицинска помощ; 

7. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

8. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

9. Употребата и хвърлянето на пиротехнически изделия на разстояние по-малко от 5 м. от 

жилищни или административни сгради, в междублоковите пространства, на улиците и 

площадите, в закрити помещения, както и в близост до намиращи се хора. 

10. /изм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ Откритото 

носене и употреба на взривни вещества, и други подобни, които създават опасност за 

живота и здравето на гражданите. 

11. Набирането на средства (парични, предметни и др.) за благотворителни цели от 

физически или юридически лица на открито без предварително уведомление най-малко 24 

часа преди началото на акцията, и получаване на съответно разрешение от кмета на 

община Елена. 

12. Просията под каквато и да е форма на обществени места. 

Чл. 8. Забраняват се действията, които водят до унищожаване или повреда на общинско, 

държавно и / или частно имущество, замърсяват или увреждат елементите на градската 

среда, а именно: 

1. Повреждането и унищожаването на дръвчета и декоративни храсти, брането, рязането и 

чупенето на клонки и цвят, късането на цветя и увреждането на насаждения, собственост 

на община Елена; 

2. Разместването и повреждането на съдове за отпадъци, табелки, пейки, автобусни 

навеси, пътни знаци, чешми, съоръжения, поставени в детските и спортните площадки и 

на обществени места за общо ползване. 

3. Влизането в шадравани, фонтани и / или други подобни съоръжения, освен ако същите 

не представляват водна атракция, както и замърсяването и повреждането им; 

4. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

5. Пашата и/или свободното пускане на животни в границите на населените места, 

намиращи се на територията на Община Елена. 

6. Свободното пускане на домашни кучета по улиците, площадите, парковете и градинките 

и другите обществени места, както и разхождането им без предпазни средства – 

намордник (при едри породи, когато такъв се изисква). 

7. Разхождането на животни в дворовете на учебните и детски заведения, спортни и детски 

площадки, тревни площи, паркове и градини, с изключение на специално отредените за 

това места. 
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8. Оставянето на кучешки екскременти при разхождане на домашни кучета на 

определените за целта места, включително по улиците, тротоарите и зелените площи. 

Собствениците на кучета са длъжни да събират екскрементите в торбички и да ги 

изхвърлят в съдовете за отпадъци. 

9. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни 

товари около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари 

за повече от 7 дни. Кметът на община Елена, в изключителни случаи, може да разреши 

складиране за срок, не по-дълъг от 30 дни. 

10. Използването на междублоковите пространства - общинска собственост за земеделски 

цели и животновъдство. 

11. Съхраняването на животинска тор в имоти, частна и публична общинска собственост, 

както и на границата на имоти, собственост на физически и юридически лица. 

12. Откритото съхраняване на животинска тор в имоти, собственост на физически и 

юридически лица, извън случаите на т. 11. 

Чл. 9. Забранява се извършването на рекламни и информационни дейности по начин, 

който загрозява градската среда, а именно: 

1. Писането, драскането и поставяне на обяви, афиши, плакати, некролози и други, извън 

регламентираните от Община Елена за това места, както и по дървета, витрини, фасади и 

огради на търговски обекти, жилищни и административни сгради, без разрешение на 

техните собственици или ползватели. Административнонаказателна отговорност за 

неизпълнението на горната разпоредба носят: 

а) Едноличните търговци, управителите или представляващите търговски дружества, 

предприятия, учреждения, организации и сдружения с нестопанска цел, както и 

физическите лица, чиято дейност се популяризира по този начин; 

б) Физическите и юридически лица, които извършват поставянето или разлепването на 

обяви, афиши, плакати, некролози и други, извън определените за целта места. 

2. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други, 

поставени на определените за тази цел места по съответния ред. 

3. Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сгради, огради и стълбове, по 

паметниците на културата и паметни плочи; физическото посегателство върху тях, както и 

оскверняването им с действия, уронващи обществения морал и норми на поведение. 

Почистването и ремонта на упоменатите визуални материали се извършва от виновната 

страна, а ако тя откаже, от служителите на общината, като разходите са за сметка на 

нарушителя; 

4. Унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали, знамена, плакати, 

лозунги и други, поставени на определените за целта места; 

Чл. 10. Забранява се извършването на дейности, които водят или биха могли да доведат до 

замърсяване на природата и разхищение на природните ресурси: 

1. /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 
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2. Разполагането на палатки, местодомуването на кемпери, каравани или други средства за 

временен подслон по поречията на реките, в земеделски земи и горски територии, освен на 

изрично определените за целта места след разрешение на собствениците, както и по 

улиците, площадите, междублоковите пространства и други обществени места без 

писмено разрешение на кмета на община Елена или упълномощено от него длъжностно 

лице. 

3. Къпането на хора и животни в забранените със заповед на кмета на община Елена  

водоеми, водни басейни и реки. 

4. Добивът на инертни материали (пясък, баластра и др.) от поречието на реките в 

границите на урбанизираните територии на община Елена, както и извън тях, освен след 

получено надлежно разрешение по законовия ред. 

5. Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на производствените 

предприятия и обществените организации, алеите, участъците в дворовете за 

селскостопанско производство и в урегулираните поземлени имоти на гражданите, както и 

прането с питейна вода на килими, черги, китеници и други на уличните платна и 

тротоарите. 

6. Миенето на моторни превозни средства по улиците, площадите, детските и спортни 

площадки, озеленените междублокови и други пространства. 

РАЗДЕЛ III. ОПАЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА 

Чл. 11. Ползвателите на спортни съоръжения и площадките за игра са длъжни да спазват 

следните правила: 

1. Ползването на спортните съоръжения и площадките за игра се извършва само с чисти и 

подходящи спортни обувки, които не увреждат настилките. 

2. Забранява се използването на предмети, които биха увредили специалните настилки. 

3. Забранява се карането на велосипеди, ролери, МПС и ППС по настилката на спортните 

съоръжения и детските площадки, с изключение на автомобили, необходими за 

провеждането на спортни мероприятия и такива със специален режим на движение. 

4. Не се допуска пребиваването, пашата и придружаването на животни на територията на 

общинските спортни обекти и площадките за игра. 

5. Забранява се изхвърлянето на фасове, дъвки, семки, опаковки от хранителни стоки и 

други отпадъци извън поставените за това съдове. 

6. Ползвателите са длъжни да пазят имуществото и да не причиняват неудобството на 

останалите посетители.  

7. Забранява се достъпът до естественото тревно покритие на спортните съоръжения, 

освен при организирани спортни мероприятия или водене на тренировъчен процес. 

8. Забранява се висенето на баскетболните кошове и футболните врати, както и 

пренатягането на тенис- и волейболните мрежи. 
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9. Забранява се разрушаването на всички видове ограждения на спортните съоръжения и 

площадките за игра. 

10. Забранява се използването на спортните съоръжения и площадките за игра за 

дейности, различни от предназначението им, освен при провеждане на обществени 

прояви, след получаване на разрешение от кмета на община Елена. 

11. Забранява се повреждането и / или премахването на съоръжения и оборудване от 

спортните обекти и площадките за игра. 

РАЗДЕЛ IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 

Чл. 12. Забранява се провеждането на събрания, митинги, манифестации и демонстрации 

на открито без предварително писмено уведомяване на кмета на община Елена. 

Чл. 13. (1) Уведомлението по чл. 12 се внася в деловодството на общинската 

администрация най-малко 48 часа преди началото му, като в него изрично се посочват 

организатора на съответната проява, целта, мястото и времето на събранието или митинга, 

предполагаемия брой на участниците и начините за гарантиране спазването на 

обществения ред по време на проявата. 

(2) Разрешения за провеждане на масови спортни прояви, концерти, фестивали, 

религиозни и други масови обществени мероприятия се дават от кмета на община Елена 

или упълномощено от него длъжностно лице по искане на организатора / -ите на 

посочените прояви. Исканията се отправят до кмета на община Елена в срок, не по-късно 

от 3 дни преди провеждането им. 

(3) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на обществения ред, 

медицинско обслужване, транспорт, съдействие на органите за пожарна безопасност и 

защита на населението (ако е необходимо), почистването на местата за провеждане на 

мероприятията след приключването им.  

(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. 14. (1) /отм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

(2) При неотложни случаи срокът по предходната алинея е двудневен. Преценката за 

неотложност се прави от кмета на общината или определено от него длъжностно лице. 

Евентуалният отказ се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

Чл. 15. Автомобилни, спортни състезания, кросове и други мероприятия по улиците и 

площадите се провеждат след разрешение, издадено от кмета на община Елена или 

длъжностно лице, упълномощено от него. За мероприятието задължително се уведомяват 

и органите на  реда. 

Чл. 16. 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. 
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Чл. 17. При провеждане на спортни и други масови прояви на обществени места се 

забранява: 

1. Допускането на лица в нетрезво състояние; 

2. Използването на пиротехнически материали, включително на саморъчно направени 

бомбички, ракети и други подобни, както и внасянето на предмети, които при употреба 

биха застрашили живота и здравето на други лица, като вериги, боксове, тояги и други. 

Предметите, носени от лицата в нарушение на горната разпоредба, се отнемат и подлежат 

на унищожаване; 

Чл. 18. Забранява се внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи 

вещества, посещението на лица в нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в закрити 

зали и в обхвата на откритите спортни съоръжения; 

Чл. 19. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред за организация и 

провеждане на общественополитически, протестни и всякакви други масови прояви, се 

наказват с глоба или имуществена санкция по реда на тази наредба, ако не подлежат на по-

тежко наказание. 

РАЗДЕЛ V. СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 

Чл. 20. (1) Забранява се извършването на търговска дейност и амбулантна търговия 

(търговия на дребно) на тротоари, улици, площади, панаири, пазари и други подобни, без 

разрешение, издадено от кмета на община Елена или упълномощено от него длъжностно 

лице.  

(2) Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и съоръжения за 

търговски и обслужващи дейности (маси, сергии, кабини, павилиони, витрини, 

осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, часовници, табла и др.), както и 

устройването на зони за улична търговия върху озеленените площи, без разрешение, 

издадено от кмета на община Елена по реда на Наредбата за преместваемите обекти на 

територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията. 

(3) Разрешението за търговия на открито или за поставяне на преместваемото съоръжение 

за търговия на открито се издава на конкретно физическо лице, едноличен търговец или 

юридическо лице и не се преотстъпва за ползване от други лица. 

(4) Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в разрешението 

площ. 

(5) Търговците са длъжни да съхраняват в обекта всички необходими документи, 

удостоверяващи правомерното ползване и функциониране на обекта (документ за 

собственост или друг, установяващ правото им на ползване, документ за съдебна и 

данъчна регистрация, разрешение или удостоверение за ползване, удостоверение за 

утвърдена категория, разрешение за удължено работно време и други разрешителни 

документи), които са длъжни да представя при поискване на упълномощените длъжностни 

лица, упражняващи контрол по тази наредба. 
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(6) Собствениците и отговорниците на търговски обекти, в т.ч. и временните такива, са 

длъжни да спазват установеното работно време. 

Чл. 21. Собствениците и / или ползвателите на търговски обекти, в т.ч. и временните 

такива, са длъжни да поддържат чисти терените и прилежащите площи.   

Чл. 22. Собствениците и / или ползвателите на заведения за хранене и развлечение с 

режим на работа след 22.00 часа, са длъжни: 

(1) /отм. Реш. № 85 / 25.07.2019 г. на Общински съвет - Елена/ 

 (2) Да вземат необходимите мерки и да създадат организация за недопускане в 

заведенията на лица с огнестрелно или друго оръжие (ножове, боксове, бухалки и други 

подобни), включително като оборудват заведенията с необходимите технически средства: 

камери, паникбутони, детектори за метал, както и да създадат предпоставки за безопасното 

им функциониране, включително с поставянето на устройства за видеонаблюдение на 

входовете на обектите. 

Чл. 23. (1) /изм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

Собствениците и / или ползвателите на заведения за хранене и развлечение, и настанени 

туристи в хотели, бунгала, къщи и самостоятелни стаи за гости, пансиони и др., са длъжни 

да не превишават допустимите норми за шум спрямо други живущи в същата в часовия 

диапазон от 23:00 до 07:00 часа.  

(2) При наличие на жалби за шум в околната среда се извършва замерване на показателите 

на шум от специализирана акредитирана лаборатория, съвместно с упълномощени от 

кмета на община Елена общински служители. При надвишаване на законово 

регламентираните норми, доказано въз основа на измерванията, оправомощени служители 

от общинската администрация дават предписание със срок за отстраняване на 

нарушението. За неизпълнение на предписанието на контролните органи на нарушителите 

се налага санкция. 

Чл. 24. (1) Собствениците или ползвателите на търговски обекти заявяват желаното от тях 

работно време на обекта в общинската администрация. 

(2) Заявлението за работно време се подава до кмета на община Елена преди започване 

дейността на обекта. Към заявлението се прилагат: 

1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация или друг документ, удостоверяващ 

законността на обекта и неговото предназначение; 

2.  Документ за платена такса. 

Чл. 25. (1) Работното време по чл. 24, ал. 1 се определя със заповед на кмета на община 

Елена. 

(2) Работното време може да бъде заявявано и определяно в диапазона от 06.00 до 24:00 ч.  

(3) /изм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ По 

изключение, за увеселителни заведения, зали за хазартни игри и други подобни, може да 

бъде заявено удължено работно време извън посоченото по ал. 2, като в този случай следва 

да представи протокол от РЗИ или лицензирана лаборатория за съответствие с 

допустимите нива на шум в и около обекта.  
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(4) Определянето на удължено работно време съгласно предходната алинея се съгласува с 

РУ МВР - Елена. 

(5) Издадените разрешения по реда на този член са безсрочни. Същите могат да бъдат 

обезсилвани със заповед на кмета на община Елена при надлежно установени две или 

повече нарушения в рамките на три месеца или общо три в продължение на една година. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

Чл. 26. По искане на търговеца, за определен ден, кметът на община Елена може да 

удължи с нарочна заповед определеното в заявлението работно време, за което уведомява 

своевременно Началника на РУ МВР - Елена. Заповедта се публикува на интернет сайта на 

община Елена. Заинтересованите лица могат да подадат възражения срещу заповедта в 

срок, не по-късно от 24 часа преди започването на удълженото работно време. 

Чл. 27. Исканията по чл. 26 се правят в срок не по-късно от 3 дни преди определения ден. 

Чл. 28. Кметът на община Елена може със заповед едностранно да определи работно 

време до по-ранен час от разрешения, ако в рамките на една година са констатирани: 

1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е 

доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална здравна инспекция (РЗИ); 

2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред 

от служители на Общинска администрация Елена или от РУ Елена при ОДМВР Велико 

Търново. 

РАЗДЕЛ VI. ОПАЗВАНЕ НА РЕДА И ХИГИЕНАТА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

УЛИЧНАТА И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Чл. 29. Поддържането на улиците, пътните и тротоарни настилки, мостовете, 

инсталационните колектори, съоръженията и техните принадлежности, обществените 

тоалетни, уличните и тротоарните шахти се извършва от собствениците, съответно от 

учрежденията, стопанските и / или обществените организации, които ги стопанисват. 

Чл. 30. (1) Повредите на уличните платна и тротоарите, с които се застрашава сигурността 

на движението, незабавно се обезопасяват и сигнализират от техния причинител с 

необходимите средства (знаци, означителни ленти и други). Повредите се отстраняват във 

възможно най-кратък срок. 

(2) При отваряне на тротоарни или улични шахти, същите се обезопасяват чрез 

ограждения и сигнални средства от лицата или организацията, които са ги отворили и / 

или за чиято нужда са отворени. 

(3) Физическите и юридическите лица, извършили, или от чието име са извършени 

дейности по разкопаване на улици, тротоарни настилки и други имоти, общинска 

собственост, са длъжни да възстановят настилките в първоначалния им вид, в срок, не по-

късно от 10 дни след завършване на строителните дейности. Обезопасяването на 

разкопаните площи се извършва незабавно.  
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Чл. 31. (1) Забранява се: 

1. Паркирането на ППС в непосредствена близост до съдовете за битови отпадъци, както и 

по начин, който затруднява достъпа до тях и обслужването им. 

2. Паркирането на ППС на места, които затрудняват свободното и безпрепятствено 

преминаване на снегопочистващи машини и автомобили със специален режим на 

движение. 

3. При паркиране на ППС, водачите следва да осигуряват възможност за паркиране и на 

други такива в съседство, ако има достатъчно място за това. 

(2) Не се разрешава: 

1. Снижаването или премахването на бордюрите за осигуряване на подход към гаражите и 

дворовете на сградите без разрешение от кмета на община Елена; 

2. Използването на училищни игрища със специално предназначение, освен от ученици, 

придружавани от учител и / или треньор.  

3. Навлизането на МПС или превозни средства с животинска тяга със замърсена ходова 

част  по уличната мрежа в населените места и по общинските пътища. 

4. Движението на ППС с животинска тяга в централната градска част, с изключение на 

тези с увеселителен характер. Собствениците на ППС с животинска тяга са длъжни да ги 

регистрират в общинската администрация или в кметството по постоянния си адрес, след  

регистрация на животното. Със заповед на кмета на община Елена се определят лицата, 

които да водят регистрите на ППС с животинска тяга, както и реда и условията за 

регистрацията им. Собствениците на такива ППС са длъжни да вземат необходимите 

мерки (поставяне на престилка и др.) за недопускане замърсявания от животните. 

5. Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади, междублокови пространства 

и други, поставянето на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели, 

пътни знаци, изкуствени неравности по платното за движение, съдове за отпадъци и др.), 

ограничаващи свободното 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; 

6. /изм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ 

Повреждането и/или преместването на пътните, тротоарните, градинските и парковите 

настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративните елементи, парковите и 

архитектурни елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и други). 

РАЗДЕЛ VІI. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Чл. 32. (1) Териториите на населените места системно се почистват от горими отпадъци, 

суха растителност и други растителни остатъци.  

(2) Горимите отпадъци се събират на определени пожарообезопасени места и периодично 

се отстраняват по ред, съгласувано между сметопочистващата фирма и кметовете и 

кметските наместници на населените места. 
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(3) Остатъчните продукти от печките на твърдо гориво (въглени, пепел, сгурия) да се 

събират в специално пригодени за целта негорими сандъци или кофи, в близост до които 

няма горими материали. Удачно е съдовете да са с капак, който надеждно да ги защитава 

срещу разпиляване от вятър.  

(4) Местоположението на съдовете е на места, съгласувано между сметопочистващите 

фирми и кметовете и кметските наместници на населените места. 

Чл. 33. На териториите на населените места се забранява:  

1. изгарянето на омаслени парцали, гумени изделия, пластмасови и органични отпадъци  

2. паленето на сухи треви и други растителни остатъци 

3. спирането и паркирането на транспортни средства, както и поставянето на 

преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 м. преди и 

след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от 

естествените и изкуствени водоизточници, предвидени или с възможност за 

водоснабдяване на пожарните автомобили.  

4. изливането на леснозапалими и горими течности в канализационната система; 

5. използването на открит огън за подгряване на замръзнали участъци по съдове или 

тръбопроводи, транспортиращи или съхраняващи леснозапалими и горими течности и 

газове 

6. повреждането, закриването или унищожаването на знаци, табели, агитационни 

материали и указания с противопожарно съдържание; 

7. повреждането на  противопожарни хидранти, противопожарните кранове и на други 

съоръжения към  противопожарните водоизточници; 

8. блокирането на пътища, улици, алеи и др. с материали, превозни средства, техника и др., 

възпрепятстващи преминаването на противопожарната техника; 

Чл. 34. (1) Когато по случай  чествания на национални  и официални празници, общински 

мероприятия, факелни шествия и др. се предвижда паленето на огньове, използването на 

фойерверки, заря и други пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите 

писмено уведомяват за това РСПБЗН - Елена най-малко 3 дни преди мероприятието. 

(2) Паленето на огън в случаите по ал. 1 се разрешава само на места, предварително 

съгласувани и определени от общинската администрация и РСПБЗН - Елена. 

Чл. 35. Служителите от Домашен социален патронаж гр. Елена при извършване на 

ежедневната си дейност в домовете на абонатите (самотноживеещи възрастни хора, 

трудноподвижни, инвалиди), съблюдават за спазването на основните правила за 

недопускане на пожари и инциденти в обитаваните от тях жилища. При забелязани според 

тях нередности информират техните близки или родственици за предприемане на мерки за 

отстраняването им, и / или писмено сезират РСПБЗН - Елена за констатираните според тях 

нарушения. 

Чл. 36. (1) За поддържането, зазимяването, обозначаването и отремонтирането на 

пожарните хидранти на уличната водопроводна мрежа в населените места на територията 

на общината носи отговорност „ВиК “Йовковци” ООД - В. Търново, район Елена, а за 

територията на обeктите техните собственици или ръководители. 
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(2) Не по-малко от веднъж годишно служители на „ВиК “Йовковци” ООД - В. Търново, 

район Елена, извършват профилактични проверки на противопожарните хидранти на 

водопроводната мрежа в населените места с цел поддържането им в изправност. За 

резултатите от проверките се уведомяват писмен РСПБЗН - Елена.  

 (3) При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в 

обектите и населените места от община Елена се спазват изискванията на Наредба №Із-

1971 / 29.10.2009 г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (обн. ДВ бр.96 от 04.12.2009 г. с последващите изменения и 

допълнения). 

Чл. 37. При наличие на снежна покривка и/или заледяване по пътната мрежа и тротоарите, 

собствениците на прилежащите имоти, снегопочистващите и сметопочистващите фирми 

организират почистването на снега и/или леда върху и около пожарните хидранти на 

уличната водопроводна мрежа, при необходимост и със съдействието на„ВиК “Йовковци” 

ООД - В. Търново, район Елена. 

Чл. 38. РСПБЗН Елена незабавно се уведомява писмено или по телефон от: 

1. „ВиК “Йовковци” ООД - В. Търново, район Елена – при ремонтни работи, свързани с 

изключване на участъци от водопроводната мрежа в населените места; възникване на 

неизправности и повреди в пожарни хидранти, помпени станции; понижено налягане или 

дебит на уличните водопроводи в населените места, захранващи пожарни хидранти. 

2. Кметовете и кметските наместници на населените места, възложителите и / или 

изпълнителите при затваряне изцяло или на отделни участъци от улици и пътища в или 

извън населените места. 

Чл. 39. При снеговалеж, изпълнителите по договорите за зимното почистване на 

републиканската и общинска пътни мрежи осигуряват с предимство разчистването на 

снега по улиците до РСПБЗН - Елена, РУ МВР - Елена, ЦСМП - филиал Елена, детските 

ясли и градини, учебните заведения, а така също и почистването на улиците в населените 

места с цел осигуряване на достъп на пожарните автомобили. 

Чл. 40. (1) Задължават се Управителите на етажната собственост да организират 

изпълнението на разпоредените мероприятия от служителите от направление “ДПК и ПД” 

на РСПБЗН Елена за общите части на жилищните сгради в режим на етажна собственост. 

(2) Всеки собственик, съразмерно с дела си в общите части, е длъжен да участва в 

разноските, необходими за подържането или за възстановяването им. 

Чл. 41. Складирането на груб фураж (сено, слама, царевичак и др.), каменни въглища и 

дървени трупи, дървен фасониран материал, дърва за горене, в личните дворове може да 

бъде открито и в стопански постройки. 

Чл. 42. (1) В личните дворове при наличие на суха тревна растителност около 

складирания груб фураж същата трябва да е окосена и да са направени минерализовани 

ивици с ширина минимум 2 метра. 

(2) Забранява се откритото складиране на груб фураж: 

1. На разстояния, по-малки от осем метра от сгради (къщи, летни кухни и навеси към тях). 

2. Под електрически проводници, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и 

газове, и други подобни комуникации. 
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Чл. 43. (1) Стопанските постройки от допълващото застрояване в личните дворове, в 

които ще се складира груб фураж, въглища и дърва за горене, трябва да са специално 

пригодени за целта, изпълнени съгласно нормативните изисквания. 

(2) Въглищата трябва да се внасят в помещенията или под навесите в сухо състояние, 

защитени от влага и вода. Височината на пласта не трябва да надвишава 1,5 м.  

Чл. 44. (1) Паленето на открит огън в личните дворове за приготвяне на зимнина чрез 

стерилизиране и пастьоризиране на храни да става в специално пригодени за целта 

помещения или на открито на пожарообезопасени места, като в този случай да се спазват 

следните минимални разстояния от: 

1. Сгради и съоръжения на основното застрояване и второстепенни постройки по смисъла 

на Закона за устройство на територията – най-малко шест метра. 

2. Закрити и открити складове за груб фураж – най-малко осем метра. 

3. Оградите на съседите – най-малко три метра. 

(2) Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на не по-малко от два метра от 

горими отпадъци, предмети и суха трева. 

(3) Дървата за горене да се наредят на не по-малко от два метра от огнището във вид на 

купчина и в количество, необходимо за момента. 

(4) Да се осигури необходимото количество вода за загасяване на огъня при необходимост. 

(5) Да не се използват горими течности за разпалване на огъня. 

(6) Да не се използват гуми, пластмасови и други синтетични отпадъци и материали за 

разпалване и поддържане на горенето. 

(7) През цялото време огънят да не се оставя без надзор. 

(8) След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и 

сгурията се изхвърлят на определеното за целта пожаробезопасно място. 

(9) Забранява се паленето на огън в личните дворове при: 

1. неподходящи метеорологични условия (силен вятър); 

2. в случаите, когато имота граничи или е на разстояние до 50 м. от масиви с житни 

култури - от настъпила восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и 

изораване на стърнищата. 

Чл. 45. Когато имотът граничи с горски територии, необработваеми земеделски земи и 

пасища с израсли сухи треви и храсти, от външната страна на оградата на имота се 

осигурява и поддържа в изправност минерализована ивица с широчина не по-малко от два 

метра. 

Чл. 46. В сградите и помещенията не се разрешава включването на вентилатори, 

аспиратори и др. подобни уреди, отвеждащи вредности / миризми, водна пара, изпарения 

на растителни и биологични мазнини при готвене и др./, към димоотводи и комини, 

предназначени за отвеждане на димни газове от горивни устройства. 
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Чл. 47. При реконструкции и модернизации на съществуващи жилищни сгради и имоти с 

цел обособяването им като места за настаняване с цел отдаването им за ползване от трети 

лица да се спазват стриктно изискванията на Наредба № Із-1971 / 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. 

ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г. с последващите изменения)  

Чл. 48. Не се допуска намаляване на широчината на уличните платна при монтирането на 

рекламни табла, транспаранти, указателни табели и други. При монтирането им над 

уличното платно се осигурява минимална светла височина от 4.5 метра. 

РАЗДЕЛ VIІI. КОНТРОЛ 

Чл. 49. (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват с актове, съставени от 

длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Елена, служители на РУ 

МВР - Елена с полицейски правомощия, Началника на РС ПБЗН - Елена и инспектор 

„ДПК и ПД“ в РС ПБЗН - Елена. 

(2) В структурата на общинската администрация и дейностите към нея се предвижда щат 

за служител(и), осъществяващ(и) контролни функции по спазването на разпоредбите на 

настоящата Наредба. Служителите по тази алинея носят отличителни знаци, имат право на 

униформено облекло и задължително биват застраховани за сметка на общинския бюджет 

срещу риск „Злополука“ и „Живот“ при изпълнението на служебните им задължения. 

(3) Установяването на нарушения по тази Наредба може да става и по сигнали на 

граждани, в случай, че същите подадат писмен сигнал, подпишат се като свидетели в акта 

за установяване на нарушение, съставен от съответното длъжностно лице, и декларират, че 

са готови да съдействат на общинската администрация по време на целия 

административно-наказателен процес. 

(4) Установяването на нарушения по тази Наредба може да става в резултат на 

видеозаснемане от системата за организирано видеонаблюдение или по друг начин, и 

разпознаване на извършителите. Зоните с организирано видеонаблюдение на територията 

на община Елена се означават с нарочни предупредителни табели. 

(5) /изм. Реш. № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново/ Въз основа 

на съставените актове за установяване на административни нарушения се издават 

наказателни постановления от кмета на община Елена  

(6) Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжалването на издадените 

наказателни постановления се извършва по ред, предвиден в Закона за административните 

нарушения и наказания. 

Чл. 50. Длъжностните лица, определени в чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от наредбата, имат право: 

1. да извършват проверки на място и по документи; 

2. да изискват документи, данни, сведения, справки и друга информация от 

контролираните лица и свидетелите, като не разгласяват информацията, станала им 

известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения; 

3. да дават задължителни писмени предписания и указания със срок за отстраняване на 

несъответствията и нарушенията. 
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РАЗДЕЛ IX. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 51. (1) За извършени нарушения по тази наредба на физическите лица се налага  

административно наказание „обществено порицание“ или „глоба“ в размер от 50 до 500 

лева, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 

50 до 5 000 лева по преценка на административнонаказващия орган. 

(2) В случай, че с извършеното правонарушение се уврежда или унищожава имущество – 

чужда собственост, на физическите лица се налага административно наказание „глоба" в 

размер от 100 до 2000 лева, доколкото извършеното не е престъпление по смисъла на 

Наказателния кодекс, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена 

санкция в размер от 200 до 10 000 лева. 

(3) При повторно извършени нарушения се налагат наказания над минималния размер. 

(4) /отм. Реш. № 85 / 25.07.2019 г. на Общински съвет - Елена/  

(5) /отм. Реш. № 85 / 25.07.2019 г. на Общински съвет - Елена/ 

(6) За маловажни случаи на административни нарушения кметът може и да не наложи 

наказание, като в този случай предупреди извършителя по реда на чл. 28 от Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН). 

Чл. 52. (1) Овластените контролни могат да дават предписания и / или указания за 

преустановяване на нарушенията. 

(2) При неизпълнение на дадено писмено предписание или указание от контролните 

органи за отстраняване на допуснатите нарушения по тази наредба, на  физическите лица 

се налага административно наказание „глоба“ в размер от 50 до 150 лева, а на едноличните 

търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 до 300 лева. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Непристойни и неприлични действия, нарушаващи обичайните норми за морал и 

поведение“ са: употребата на ругатни, псувни и други подобни действия на публично място 

пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на 

властта или на обществеността, в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се 

нарушава общественият ред и спокойствие; 

2. „Обществен ред“ е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално 

спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права; 

3. „Повторно“ е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на 

наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение; 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. ал. 4, 5 и 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, т. 2 от Закона за 

МВР. 

 

§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредбата за опазване на обществения ред в община 

Елена, приета с Решение № 46 от 22.09.1992 г., изменена и допълнена с Решения №№ 38 и 

55 от 1994 г.; № 31 от 1995 г.; № 79 от 1996 г.; № 14 от 1997 г.; № 4 и 35 от 1998 г., № 83 “б” 

от 25.04.2000 г.; № 38 от 18.03.2004 г.; № 51 от 25.06.2004 г.; № 30 от 30.06.2005 г.; № 23 от 

28.04.2006 г.; № 45 от 31.07.2007 г., № 4 от 26.11.2015 г., № 74 от 26.052017 г. на Общински 

съвет Елена. 

§ 4. Настоящата Наредба е приета с решение на Общински съвет Елена  № 28 / 29. 03.2018 

година, Протокол № 3 от 29.03.2018 г., изменена и допълнена с Решение № 85 / 25.07.2019 

г. на Общински съвет – Елена. 

Изменена с Решение № 572 / 20.12.2018 г. на Административен съд Велико Търново. 

§ 5. За всички неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат субсидиарно 

разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания и Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

§ 6. Тази наредба не се прилага в случай, че за нарушението е предвидена санкция в 

нормативен акт от по-висок ранг или специален закон. 

§ 7. Наредбата влиза в сила в три дневен срок от приемането й. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ  

Председател на  

Общински съвет Елена 
 


