
 

 О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Л Е В С К И  

Н А Р Е Д Б А № 1  
за опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно шума, 

чистотата и околната среда на територията на общината  

Раздел І  

Общи положения  

Чл.1.  Наредбата урежда осигуряването на   обществения ред и спокойствието на 

гражданите, контрола относно шума, опазването на общинската собственост и 

поддържането на чистотата на околната среда  на територията на Община Левски. 

Чл.2 Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички лица, които 

временно или постоянно пребивават и/или извършват дейност на територията на 

Община Левски. 

Раздел ІІ  

Поддържане на обществения ред и специализирана закрила на децата 
Чл.3. За осигуряване спазването на обществения ред и специализирана закрила на 

деца на обществени места се забранява: 

1. извършване на действия, като употреба на ругатни и неприлични изрази на 

публични места, скандали и сбивания, оскърбително отношение и поведение към 

гражданите или органите на властта, или други подобни действия, които поради 

своята по-ниска степен на обществена опасност не представляват престъпление по 

Наказателния кодекс; 

2.продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно 

състояние, на територията на детските градини, училищата, общежитията за 

ученици, лечебните заведения, спортни прояви и на  обществени мероприятия, 

организирани за деца и ученици; 

3.  Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за 

дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00ч., когато детето 

не е навършило 14-годишна възраст и след 22:00ч.,  когато детето е навършило 14-

годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст; 

4. Когато родителите, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, не 

могат да го придружат на обществени места, те са длъжни да осигурят пълнолетно 

дееспособно лице за негов придружител  след 20:00ч., когато детето не е навършило 

14-годишна възраст и след 22:00ч.,  когато детето е навършило 14-годишна възраст, 

но не е навършило 18-годишна възраст; 

5.продажбата на тютюневи изделия на лица  под 18 години; 

Чл.4 Забранява се всякаква проява на дискриминация при обслужването на 

гражданите в търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, както и при 

провеждането на обществени мероприятия на територията на общината. 

Чл.5 С цел опазване на общественото имущество  се забранява: 

1. оскверняването и повреждането на паметници, скулптурни групи и паметни 

плочи; 

2. чупене и повреждане на пейки, осветителни тела, чешми, и други съоръжения по 

улици, площади, паркове, градинки, детски площадки и други обществени места; 

3. разместване на пейките и съоръженията  на детски и спортни площадки, паркове, 

градинки, площади или други обществени места;  
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4. повреждането на служебни и пътни знаци, табели, фирмени реклами, емблеми и 

други декоративни съоръжения; 

5.ползването на съоръженията на детските и спортни площадки от лица, чиято 

възраст не отговаря за използването им; 

6.преминаването на селскостопански животни в град Левски по улиците 

„Ал.Стамболийски”, „Кирил и Методий”/от „С.Румянцев” до „К.Попов”/, „Цар 

Симеон”/от „Патриарх Евтимий” до „Ал.Стамболийски”/, „Н.Й.Вапцаров”, „Княз 

Александър Батемберг”, бул. „България”,  Спортен комплекс, пешеходната зона, 

зелените площи пред общинска болница и централните, и площадни части на 

населените места в общината.  

7.кастренето, отсичането и изкореняването на дълготрайни декоративни дървета и 

храсти при брането на диворастящи плодове, билки и др. 

на обществени места, без предварително писмено разрешение от страна на Община 

Левски, както и унищожаването на зелени площи и цветни лехи; 

8.засяването на зеленчуци, фуражни и други земеделски култури извън 

регулационните черти на дворните места, освен на посочените със заповед на кмета 

на общината места;  

9.складиране на материали и вещи, паркиране на превозни средства, изграждане на 

временни постройки и други, с които се затварят проходи и незастроени свободни 

пространства между сгради и съоръжения;  

10.складиране на материали, оборудване и инвентар върху зелени площи – 

общинска собственост, и незастроени свободни пространства около сгради и 

съоръжения; 

 

Раздел ІІI 

Контрола относно шума 

Чл.6 Забранява се: 

1.зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в 

областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за 

жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено 

предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със 

смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч. 

2.озвучаването на обекти по т.1 и на открити площи в зони и територии, 

предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони 

със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с 

изключение на железопътна гара, автогара, и при използването на системи за 

предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. 

3.озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно 

строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от 

пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със 

специален режим на движение. 

4. излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 

23,00 до 8,00 ч.  
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5. изключения от забраните по т. 3 се допускат при провеждане на обществени 

мероприятия на открито като озвучаването на обществените мероприятия се 

прекратява в 24,00 ч. 

Чл.7 (1) Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица 

упражняват превантивен контрол относно шума: 

1.като съставят предупредителни протоколи на физическите лица, на управителните 

органи на юридическите лица и на едноличните търговци, които подлежат на 

контрол. 

2.предписанията  са задължителни за проверяваните лица. 

(2) Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица упражняват  

текущ  контрол относно: 

1. спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на 

шума, излъчван, както по време на строителство, така и при реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради; 

2. източниците на шум в околната среда; 

3..текущият контрол се осъществява чрез извършване на периодични проверки, 

наблюдения и измервания, съвместно  с РЗИ – Плевен; 

(3) Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на резултатите от 

изпълнението на мерките, предписани на лицата, които нарушават граничните 

стойности на нивото на шум в околната среда; 

(4)  Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица в 

съответствие с техните правомощия могат да: 

1. предписват мерки за отстраняване на констатирани нарушения; 

2. със заповед за принудителна административна мярка спират дейности на 

инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите 

промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване 

на околната среда, и на локални източници на шум при нарушаване изискванията на 

Закона за защита от шума в околната среда; 

3.спирането на дейностите по т. 2 се извършва със заповед на Директора на РЗИ – 

Плевен или заповед на Кмета на община Левски и е в сила до отстраняване на 

причината, довела до налагане на принудителната административна мярка. 

 

Раздел IV  

Търговски обекти 

 Чл.8 (1)  Работното време на търговските обекти, заведенията за хранене и 

развлечения, осъществяващи дейност на територията на общината, се заявява в 

общинската администрация от лицата, стопанисващи обекта в 14 – дневен срок от 

започване на дейността, като се спазват следните ограничения :  

- от 1 ноември до 31 март – от 6.00 часа до 23.00 часа, като музиката се спира в 22.00 

часа;  

- от 1 април до 31 октомври - от 6.00 часа до 24.00 часа, като музиката се спира в 

23.00 часа.  

(2)Търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, които не се 

помещават в жилищни сгради или в непосредствена близост до такива, могат да 

имат различно от определеното в ал.1 работно време, в това число и непрекъснато 
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такова, след получаване на разрешение от Кмета на общината. Разрешение се издава 

след представяне от стопанисващия обекта търговец в Община Левски на следните 

документи:  

1.заявление за издаване на разрешение от кмета на Община Лeвски, в което се 

посочва желаното работно време;  

2.заверено копие от удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта;  

3.заверено копие от удостоверение за категоризация на обекта (за заведения за 

хранене и развлечения);  

4. заверено копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето 

извършва търговска дейност в обекта – акт за собственост, договор за наем и др.;  

5.удостоверение от РУ на МВР гр.Левски за липса на установени по съответния ред 

нарушения на обществения ред в обекта през предходните шест месеца;  

6.правилник за вътрешния ред на обекта – с описани задължения на персонала на 

обекта, план за предотвратяване нарушения на обществения ред, противопожарната 

безопасност, пропускателен режим и охрана на обекта;  

7. задължително се прилага становище на Регионална здравна инспекция – Плевен 

относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с 

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 

степента на дискомфорт през различните части на денонощието; 

 (3)  Заявеното по реда на ал.2 работно време се разрешава от Кмета на общината, 

който издава нарочна заповед за това със срок на действие до края на календарната 

година. Разрешението се отменя със заповед на Кмета на общината при 

констатирано нарушение на обществения ред, установено по съответния ред или по 

писмено искане на стопанисващия обекта търговец.  

(4) Оригиналът на заповедта по ал.3 се съхранява в обекта и се представя на 

контролните органи при поискване.  

(5)  За издаване на заповедта за разрешение по ал.3 търговецът заплаща такса по 

Наредба № 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Левски.  

(6) Заявеното работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и 

развлечения може да бъде удължено до 2 часа за всяка конкретно посочена дата. 

Удължаването се разрешава от кмета на общината, който издава заповед за това след 

представяне на заявление от стопанисващия обекта и документ за платена такса по 

реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Левски. Заявлението се представя в общинската 

администрация не по-късно от 5 дни преди датата, за която се иска разрешението.  

(7)Заповедта за разрешение по ал.6 се издава от Кмета на община, ако в предходните 

шест месеца в заведението не са констатирани нарушения на обществения ред и се 

изпраща в РУ на МВР гр.Левски не по-късно от 3 дни преди посочената в него дата.  

 (8) Лицата, стопанисващи търговски обекти, заведенията за хранене и развлечения, 

носят пълна отговорност за охраната, опазването на обществения ред и 

спокойствието на гражданите, като са длъжни да уведомят незабавно органите на 

МВР за лица, неконтролиращи действията си или представляващи с поведението си 

опасност за реда и да вземат мерки за избягване на инциденти до идването на 

служител на МВР.  
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(9) Лицата, стопанисващи търговски обекти, заведенията за хранене и развлечения, 

са длъжни да поставят на видно място табелка с работното време, която съдържа 

следните реквизити:  

1. наименование на фирмата, стопанисваща обекта;  

2. трите имена, адреса и телефона на отговорника на обекта.  

 

Раздел V 

Организиране на масови обществени прояви 

Чл.9. (1) Задължават се организаторите на масови обществени мероприятия:  

1. Да подадат заявление за разрешение от Кмета на общината 5 дни преди 

провеждането, посочвайки  точното им място и време на провеждане;  

2. Да уведомят 3 дни преди провеждането им органите на РУ на МВР и РСПБЗН за 

времето и мястото на провеждането им; 

3. Да спазват предварително заявените в Общината място, време и маршрут на 

движение, като носят отговорност за осигуряване на необходимия обществен ред; 

4. Да поставят агитационни и рекламно-справочни материали само на местата, 

разрешени от Кмета на общината, като предварително заплатят съответната такса и 

ги отстранят най-късно 3 дни след приключване на мероприятието.  

(2) При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и също място 

и време, право на провеждане се дава на организатора, внесъл първи писменото си 

заявление .  

Чл.10. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, спортни 

зали и други обществени места се забранява:  

1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на 

предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица.  

2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на лица в 

нетрезво състояние, както и пушенето в закрити зали.  

 

 Раздел VI 

Спазване на обществения ред в жилищните зони 

Чл.11. Живеещите в жилищни блокове и кооперации са длъжни:  

1. Да осигурят поставянето на видно място на надписи с имената на живущите 

/върху входните врати на жилищата и пощенските кутии /.  

2. Да осигурят поддържането в изправност на осветителната и звънчева инсталация, 

създавайки условия за бързо оповестяване на живущите.  

Чл.12. Собственикът на недвижим имот е длъжен да извършва за своя сметка 

необходимите поправки, възстановявания, измазване, боядисване и поставяне на 

водосточни тръби, както и да поддържа фасадата в състояние, определено от 

общинската администрация в интерес на сигурността, безопасността на движението, 

здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите.  

Чл.13. Задължава се собственикът на недвижим имот, който е необитаем, да 

предприеме необходимите мерки за възпрепятстване на свободно проникване и 

преминаване в и през имота, чрез подходящи, естетично изработени заграждения.  

Чл.14.  Условията и реда за разкопаване се определят с наредба на Общински съвет 

– Левски.  
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Чл.15. (1) Новоизграждащите се или реконструиращите се сгради, обекти и 

елементи на градската инфраструктура да предвиждат съоръжения за свободен 

достъп на лица с увреждания, съобразени с нормите на Наредбата за изграждане на 

свободен достъп до урбанизираните територии.  

(2) При липса на такива съоръжения, проектите не получават одобрение, а 

построените сгради и инфраструктура не получават разрешение за ползване до 

изграждане на изискуемото се съоръжение.  

Чл.16. Редът и условията за отглеждане на животни и птици в регулацията на 

населените места в Община Левски се определят с наредба на общинския съвет.  

Чл.17. С наредба на общинския съвет се регламентират реда и условията за 

притежаване и отглеждане на домашни любимци - кучета на територията на Община 

Левски.  

Чл.18. Правата и задълженията на държавните органи, фирми, предприятия, 

учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната и 

аварийна безопасност на територията на общината се уреждат в съответствие със 

Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за защита при бедствия, 

Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 

112.  

Чл.19. Лицата, които извършват амбулантна търговска или друга дейност - 

временно на територията на населените места в Община Левски, са задължени да се 

легитимират при кмета /кметския наместник/. Той им определя място и маршрут за 

извършване на дейността  им и събира такса по Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Левски.  

 

Раздел VII  Поддържане и опазване на чистотата и околната среда  

Чл.20. (1) Условията и реда за осъществяване на дейностите по отпадъците се 

регламентират с Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на 

община Левски. 

(2) Метенето на уличните платна, площадите, пешеходните алеи и на други места се 

извършва по график от оторизираните от Кмета на Община Левски физически и 

юридически лица.  

(3) Метенето на дворовете и прилежащите към жилищни, обществени и други 

сгради територии, се извършва системно от физическите или юридическите лица, 

стопанисващи и експлоатиращи сградата.  

(4) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и 

почистването на ледените висулки се извършва от съответните физически или 

юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.  

Чл. 21.Гражданите и ръководителите на стопански и нестопански организации и 

фирми от общината са отговорни за чистотата на съответните обекти, стопанисвани 

от тях и района им, като осигуряват:  

1. почистването на тротоарите и част от улицата пред обектите и дворовете от снега, 

уличната смет и бурените, както и подкастрянето на клони от дървета и храсти, 

затрудняващи движението на пешеходци;  

2. поставянето на събраната смет в определените за целта контейнери.  
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Чл.22.Еднолични търговци и юридически лица, осъществяващи търговска дейност, 

пряко свързана с ползите от прилежащ неплатен общински паркинг, се задължават 

да организират и осигурят почистването му за своя сметка.  

Чл.23.Дърводобивните фирми и физическите лица извършват всички 

възстановителни работи на нанесените повреди на общински горски и полски 

пътища, ниви, ливади, мери и пасища, произтекли от работата им по дърводобива за 

тяхна сметка. 

Чл.24. (1) Забранява се: 

1. отвеждането на води от строителни площадки, бетонови възли, автомивки, 

стопански и промишлени предприятия, организации и други към уличните платна.  

2. отвеждането на фекални води и помийни ями към други дворни места или улични 

платна.  

3. Миенето на прозорци, витрини и тераси по начин, предизвикващ замърсяване или 

наводняване на по-долните етажи и прилежащите площи; 

4. Замърсяването на водоизточниците, обществените чешми, фонтаните и 

шадраваните. 

5. Извеждането на вредни газове и дим през прозорците, стените и вратите на 

жилищата и помещенията за обществени и домашни нужди. 

6. Изгаряне на автомобилни гуми, пластмасови изделия, отпадъци и други силно 

димящи предмети и вещества. 

7. Замърсяването на площадите, улиците и зелените площи и други публични места 

с опаковки и отпадъци от закуски, сладкарски изделия, други хранителни продукти, 

напитки, дъвки, тютюневи изделия и други подобни. 

8. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи 

препарати, когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти или 

тревни площи. 

9. Изхвърляне на сняг, третиран със сол около дървета, храсти и в зелени площи.  

10. Изливането и изхвърлянето в канализацията на опасни вещества и отпадъци, 

моторни масла и други нефтопродукти.  

11. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на 

улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, в местата за отдих и 

край поречия или водоеми.  

12. Изливането на вода от прозорците и балконите на сградите  към пешеходната 

зона.  

13. Тупането и изтърсването на килими, черги, покривки за маса и други вещи от 

балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на загасени или димящи 

угарки и цигарена пепел към пешеходната зона. 

14. Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна със стоки 

или строителни материали, извън необходимото технологично време за извършване 

на товаро-разтоварната дейност. 

15. Превозването на строителни материали, смет, въглища и други да се извършва в 

превозни средства, които допускат разпиляване на товара и замърсяване на улиците. 

16. Складирането на амбалажи по улиците, тротоарите, пред входовете на обектите, 

разтоварването на въглища и други за повече от 24 часа, като след прибирането им 

местата се почистят от съответния отговорник или собственик. 
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17. Поставянето на некролози, плакати, обяви, реклами, указателни табели и други 

по дървета, огради, стени на сгради и на всички други места, които не са специално 

предвидени и определени за тази цел.  

18. Изразходването на питейната вода за поливане на зеленчукови насаждения, 

както и за миене на улици, тротоари, МПС и други .  

19. Писането, драскането и рисуването на графити по стените на сградите и 

оградите, дърветата, служебни табели и знаци, рекламни, спортни, детски и други 

съоръжения за обществено ползване.  

20. Късането и повреждането на обяви, реклами, указатели, табели, и други, които са 

поставени на определените за тази цел места.  

21. Преминаване и престой на превозни средства и земеделска техника в градини, 

зелени площи и детски площадки в населените места.  

22. Паркиране на МПС по начин, който възпрепятства извозването и обслужването 

на съдовете за битови отпадъци.  

 

Раздел VIII 

Строително-ремонтна дейност 

Чл.25. (1) Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна 

дейност, се разрешават от общината, като строителството се извършва при следните 

условия:  

1. строителните площадки да се ограждат с плътни огради с височина 2.00 метра от 

нивото на терена;  

2. да се монтират предпазни мрежи около сградите след изпълнение на грубия 

строеж;  

3. да се монтират предпазни рампи, парапети и проходи върху тротоарите с цел 

безопасно и безпрепятствено преминаване на пешеходците покрай строежите;  

4. да се поставят информационни табла с данни за строителя, лицето, упражняващо 

строителен надзор и други;  

5. при извършване на изкопни работи гумите на автомобилите да се измиват с цел 

избягване замърсяването на уличната и пътна настилка.  

(2) След окончателното завършване на строителната или строително-ремонтната 

дейност, строителят е длъжен да възстанови използваните площадки и щетите на 

околната среда, възникнали от транспорта и съхраняването на материалите и от 

строителната дейност.  

(3) Възстановяването на засегнатите от строителството площи се извършва с нови 

материали.  

(4) За възстановяването се съставя двустранен приемателен протокол между 

Община Левски и инвеститора.  

Чл.26. Всеки гражданин може временно да съхранява на общински терени 

/тротоари, зелени ивици, свободни пространства в и извън регулацията на 

населените места/ строителни материали след писмено разрешение от общинската 

администрация и предварително платена такса, съгласно тарифата от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.  
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 Чл.27. При извършване на строителни работи, ако се разкрият старинни находки от 

историческото минало, задължително е спирането на работа и незабавно 

уведомяване на съответната служба в кметството.  

Чл.28. Гражданите са длъжни да спазват Правилника за провеждане на 

погребенията и стопанисване на гробищните паркове в общината. 

Чл.29. За изоставени върху улици, тротоари, площади и други обществени места, 

излезли от употреба МПС / ИУМПС / се прилагат разпоредбите на  раздел 5 от 

Наредбата за управление дейностите по отпадъците на територията на Община 

Левски. 

 

Раздел IX  

Движение по улиците и пътищата на общината  
Чл.30. Особеностите в движението и паркирането в чертите на населените места на 

общината се регламентират със заповед на кмета, съгласувана с РУ на МВР и Пътно 

управление, издадена в съответствие с изискванията на Закона за движението по 

пътищата / ЗДП /.  

Чл.31. Редът и условията за ползването на общинските пътища се уреждат с 

Наредба за управление на пътищата в Община Левски, съобразно изискванията на 

Закона за пътищата.   

Чл.32. 1) Собствениците на превозни средства с животинска тяга са длъжни: 

1. да оборудват същите съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на ЗДП, 

боядисани в жълт цвят с подопашни престилки и номера; 

2.  в десетдневен срок след придобиване на собствеността върху превозното 

средство с животинска тяга да го регистрират в общинска администрация  

(2) Собствениците на превозни средства с животинска тяга са длъжни ежегодно да 

ги представят на преглед пред определените контролни органи.  

Чл.33. (1) МПС и ССТ могат да домуват на улици, пътища и общински терени след 

писмено разрешение от общинската администрация на община -Левски и платена 

месечна такса, както следва :  

1. за леки автомобили - 10 лв./бр.  

2. за товарни автомобили- 90 лв./бр.  

3. за автобуси - 50 лв./бр.  

4. за селскостопански инвентар – 10 лв./бр.  

5. за трактори – 30 лв./бр.  

6. за комбайни – 50 лв./бр.  

(2) За установените ИУМПС не се издава разрешение, а действат разпоредбите на 

глава 6, раздел 5 от Наредба № 11 за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на община Левски. 

Чл.34. Обществен превоз на пътници с автобусен транспорт в общината се 

осъществява от фирмите по утвърдена транспортна схема от Общинския съвет и 

издадено разрешение от Кмета на общината.  

Чл.35. (1) Еднолични търговци и юридически лица  извършват таксиметров 

автотранспорт след като се регистрират в общината.  



10 

 

(2)Автомобилът се оборудва с отличителни знаци за дейността и таксиметров 

апарат. Водачите на таксиметровите автомобили ползват само определените за тях 

местостоянки. 

Чл.36. Забранява се:  

1. Движение на верижни превозни средства по асфалтираните пътища на общината.  

2. Движение на превозни средства, разпиляващи товара си, а ако това бъде 

допуснато виновните са длъжни да вземат незабавно мерки за почистване на 

пътното платно.  

3. Паркирането на пътни превозни средства по тротоари, зелени площи, детски 

площадки, пешеходна зона, пешеходни пътеки, пред обществени сгради и на 

неопределените за целта места.  

4. Паркирането на пътни превозни средства пред изградените подходи за свободен 

достъп на лица с увреждания, както и други действия, ограничаващи използването 

на съоръженията от инвалиди, майки с детски колички и други граждани.  

5. Направата на неподвижни прагове между тротоарите и уличното платно / могат да 

се използват само преносими прагове/.  

6. Да се поставят или отстраняват пътни знаци, маркировка и други технически 

средства за регулиране на движението и запазване на място за паркиране.  

7. Пързаляне с шейни, ски и кънки, както и спускането с ролкови колички по 

улиците и площадите, освен на определените със заповед на кмета за целта места.  

8. Оставянето без надзор на превозни средства с животинска тяга по пътищата и 

зелените площи, както и свободно движение на животни без придружител.  

9. Връзването на впрегатни животни по дърветата и стълбовете.  

10. Движение без подопашни престилки и храненето на животни без торби по 

улиците.  

11. Да се извършва ремонт и ремонтни услуги на превозни средства на пътното 

платно или на тротоара.  

12. Поставянето на будки, павилиони, търговски обекти и други съоръжения в 

обхвата на пътя и в непосредствена близост до него. Когато се налага, това се 

съгласува с Общинската комисия по безопасност на движението.  

13. Затварянето на пътища, без това да е съгласувано с Общинската комисия по 

безопасност на движението.  

 

Раздел X 

 Административно-наказателна отговорност  

Чл.37. Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от 

длъжностните лица на Общината, кметовете на населените места, общинско звено за 

охрана, служителите от РУ на МВР, органите на РСПБЗН, както и други 

специализирани органи или лица, определени със заповед на кмета.  

Чл.38. Наказателните постановления се издават от Кмета или  Заместник-кмет на 

общината въз основа на акт за административно нарушение, съставен от 

оправомощени  със Заповед на Кмета на Община Левски  длъжностни лица.  

Чл.39. Установяването на нарушенията на Наредбата, налагането на глоба на 

местонарушението, издаването, обжалването, изпълнението на наказателните 
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постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения 

и наказания.  

Чл.40. (1) На нарушенията  от Раздел II на Наредбата се налагат следните 

наказания:  

1. за нарушаване на чл.3, т.2 глоба от 300 до 500 лв, а при повторно нарушение – от 

500 до 1000 лв .; 

2.Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което 

наруши чл. 3, т. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за 

дете, което не осигури придружител по чл. 3, т. 4, се наказва с глоба или 

имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или 

имуществена санкция от 500 до 1000 лв.; 

2.за нарушения по чл. 3 т. 5 глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 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; 

3.за нарушения на чл.4 глоба от 250 до 2 000 лв, ако не подлежи на по-тежко 

наказание по Закона за защита от дискриминацията. 

4.за нарушения по чл.3, т.1 и чл. 5, установени при извършването им, 

оправомощените за това длъжностни лица налагат на място с квитанция глоба в 

размер от 10 до 100 лева, при повторно извършване на нарушението глобата е от 20 

до 200 лв. 
(2)За нарушение по Раздел III:   
1.физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и 

на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 

лв., а при повторно нарушение по чл. 3, т.2-5 физическите лица се наказват с глоба 

от 2000 до 6000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налага 

имуществена санкция в размер от 5000 до 12 000 лв.; 

2. Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение може да 

се изземват и задържат веществени доказателства, свързани с установяване на 

нарушението по чл.6 от настоящата Наредба № 1; 

3. За повторно нарушение, което е извършено в едногодишен срок след като деецът 

е бил наказан за друго нарушение от същия вид, физическите лица и длъжностните 

лица се наказват с глоби от 700 до 1500 лв., а на юридическите лица и на 

едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 3000 до 7000 лв.; 

4. За нарушения, свързани с превишаване на граничните стойности на шум, 

физическите лица се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и 

на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 3000 до 6000 

лв. При повторно нарушение физическите лица се наказват с глоби от 2000 до 6000 

лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени 

санкции в размер от 5000 до 12 000 лв. 

(3) За нарушения по Раздел IV, се налагат глоби от 50 до 200 лв, като за 

повторни нарушения размерът на санкцията е от 200 до 500 лв.; 

(4) при нарушение на нормите от  Раздел V :   
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1.по  чл. 9  на физическите лица се налагат глоби в размер от 50 лв. до 5 000 лв., а на 

едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 100 

лв. до 5 000 лв.,  

2. по чл. 10 се наказват лицата с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване 

на същото нарушение - от 500 до 1000 лв.; 

(5) за нарушенията по Раздел VI :  

1.Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна 

собственост, който не изпълни задължение по тази наредба се наказва с глоба от 20 

до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., 

когато е юридическо лице; 

2.във всички останали случаи размерът на санкциите е от 50 до 200 лв за всички 

лица, като за повторно нарушение глобите са от 200 до 500 лв.; 

(6) за нарушенията по Раздел VII  санкциите са от 50 до 1000 лв.; 

(7) по отношение Раздел VIII нарушенията се наказват с глоба от 100 до 500 лв.; 

(8) за нарушенията по Раздел IX:  

1. относно нарушенията на чл.32, наказва се с глоба от 30 лв. водач на пътно 

превозно средство, което не е моторно; 

2.относно чл.33 санкцията е глоба от 100 до 500 лв; 

3. при нарушение на чл. 36 т. 3 и 4 от наредбата, наказанието е глоба от 50 до 200 лв; 

Чл.42. (1) Във всички останали случаи на нарушения на нормите от настоящата 

наредба наказанията са глоби в размер от 50 до 300 лв, като нарушителите 
дължат и обезщетение за претърпените от държавата, държавните учреждения или 

организации вреди.  

(2) При подадено искане за извършване на услуга по Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Левски, гражданинът подава декларация по образец при условията на чл.313 от НК 

за липса на задължения към Община Левски, произтичащи от влезли в сила 

наказателни постановления за административни нарушения.  

Чл.43.Административно-наказателно отговорни по тази Наредба са и 

непълнолетните, които са навършили 16 години и са могли да разберат свойството и 

значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.  

Чл.44. За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не са 

навършили 14 години, непълнолетни от 14-16 години и поставени под пълно 

запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.  

Чл.45. За нарушение при осъществяване дейността на фирми, предприятия, 

учреждения и организации отговарят работниците, които са ги извършили, както и 

ръководителите, които са наредили или допринесли да бъдат извършени.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

По смисъла на тази наредба: 

„Шум в околната среда" е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка 

дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, 

железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на 

промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по 
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приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от 

локални източници на шум, в т. ч. механични и електронни озвучителни средства. 

"Гранична стойност" е стойност на показателя за шум, чието превишаване налага 

компетентните органи да разгледат и приложат мерки за намаляване на шума. 

"Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото 

по вид нарушение. 

"Озвучаване" е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и 

електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене. 

"Обществени мероприятия" са концерти, постановки, прожекции, циркови 

спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, 

изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или 

възпоменателен характер. 

"Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни 

зони и територии и зони със смесено предназначение" са зоните и териториите по 

смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

"Открита площ" е незастроената част от територията, включително частта, върху 

която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 1. (1) Наредбата може да бъде изменяна, допълвана и актуализирана от Общинския 

съвет по предложение на неговия председател, или по искане на постоянна комисия 

или кмета на общината.  

(2) Предложението се внася за обсъждане на първата сесия след датата на 

постъпването му в канцеларията на Общинския съвет.  

§ 2. По въпроси, неуредени с тази наредба Общинският съвет приема решения.  

§ 3. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет – Левски с 

Решение № 195 от 30.10.2008г., на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, изменена и допълнена с реш. № 

680/30.11.2010г., реш. № 647/26.03.2015г., реш. № 262/24.04.2017г.  

§ 4. Разгласата на Наредба № 1 и контрола по прилагането й се възлага на кмета на 

общината и кметовете на кметствата.  

§ 5. Наредбата влиза в сила в двадесетдневен срок от приемането й от Общинския 

съвет и действа на територията на община Левски .  

§ 6. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба № 1 за опазване на 

обществения ред, комунално-битовата и търговската дейност, ползването на 

общинската собственост и опазване на околната среда на територията на общината, 

приета на заседание на Общински съвет-Левски на 22.12.1999 г. и променена с 

Решения: № 389/11.07.2002г.; № 398/07.08.2002г.; № 415/17.10.2002г.;  

№ 56/17.02.2004г.; № 112/09.04.2004г.; № 179/16.09.2004г.; № 229/03.12.2004г.;  

№ 273/01.03.2005г.; № 443/30.01.2006г.; № 135/17.07.2008г.; № 136/17.07.2008г.; 

№158/27.08.2008г.  

§ 7. /нов с реш. № 647/26.03.2015г./ Осъществяващите дейност търговски обекти на 

територията на Общината към датата на влизане в сила на измененията са длъжни да 
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заявят в общинска администрация гр.Левски, работното време на стопанисваните от 

тях търговските обекти в срок до два месеца, считано от датата на приемането на 

измененията по чл.3 от Наредба №1 от Общински съвет – Левски, при спазване на 

предвидените в Наредбата ограничения.  

Наредбата е изменена с решение № 16/09.01.2019г. на Административен съд – 

Плевен, влязло в законна сила на 29.01.2019г.  

 


