
НАРЕДБА 
    N  1 

 
за чистотата в Габровската община 

 
/Приета с Решение № 42/13.02.92 г.; 

 изм. и доп. с Решение № 205/10.06.93 г., Решение № 88/21.07.94 г.,  
Решение № 36/27.03.1997, Решение № 45/23.04.1998 г., Решение № 40/18.04.2002 г., 

Решение № 316/30.11.2006 г., изм. с Решение № 135/26.07.2018 г./  
 
 В настоящата Наредба се определят задълженията на Общината и кметствата, 
фирмите и предприятията, стопанските и обществените организации, учреждения, 
управителните съвети на етажните собственици (домсъвети) и гражданите по 
опазването на чистотата на територията на Габровската община, които не са 
регламентирани в по-висок нормативен акт. 
 /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Поддържането и опазването на чистотата 
на територията на Община Габрово е задължение на Общинската администрация 
чрез фирма-изпълнител, кмествата, други фирми, стопански организации по договор 
с Общината и гражданите. 
 За поддържане и опазване на чистотата в Община Габрово отговарят: 
ръководителите на фирмите, предприятията, учрежденията и организациите, 
председателите на управителните съвети на етажните собствености (домсъветите) и 
гражданите. 
 

I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА, ФИРМИТЕ, 
ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
 

 Чл. 1. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ /1/ Поддържането на чистотата в 
Община Габрово включва следните дейности: 
 1. Събирането, извозването и обезвреждането на твърдите битови, 
производствени, строителни и др. отпадъци образувани на територията на 
населените места. 
 2. Поддържането на сметищата, съобразно приетата технология и 
разработените проекти за депониране на твърди битови, производствени, строителни 
и други отпадъци. 
 3. Миенето, оросяването и почистването на улиците, булевардите, площадите, 
пешеходните тунели и пасарелки и другите обществени територии, ползувани от 
населението и транспортните средства. 
 4. Зимното почистване на определените им територии - отстраняването на 
падналия сняг, ледените висулки по сградите, както и мерките за предотвратяване на 
поледиците по улиците и тротоарите. 
 5. Санитарно-техническото поддържане и редовното почистване на 
обществените тоалетни. 
 /2/ /нова -Решение № 40/18.04.2002 г./ Общината възлага дейностите по ал. 1 
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 
 Чл. 2. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Задължават се ръководителите, 
собствениците на фирми, наемателите и ползвателите на търговски обекти, ателиета 
за услуги, кооперации, държавни учреждения, учебни заведения, детски градини и 
обществени организации да поддържат чисти прилежащите общински терени, както 
следва: 

1. Прилежащите тротоари от сградите, а там където няма такива – по 
дължината на обекта и на ширина 2 м от тях. 
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2. Дворовете и входовете около обектите. 
3. През зимния сезон терените по т. 1 и т. 2 да се почистват от сняг. 

 Чл. 3. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Кметствата организират и 
осъществяват на територията си сметоизвозването, санитарно-техническото 
поддържане на локалните сметища и зимното почистване на обществените места. 
 Чл. 4. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Отпадъците от строително-
ремонтни, производствени и селскостопански обекти и дейности се събират и изнасят 
от съответните фирми и граждани на общинското депо за твърди битови отпадъци. 
 Чл. 5. /1/ /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Отпадъчните води в зоните без 
канализация се събират и обезвреждат съгласно санитарно-хигиенните и 
екологичните изисквания /регламентирани в Закона за устройство на териториите/ от 
собствениците на съответните жилищни, производствени и животновъдни обекти. 

/2/ /отм. с Решение № 40/18.04.2002 г./  
 Чл. 6. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ /1/ Чистотата на градините за 
обществено ползуване, парковете, лесопарковете е задължение на Общинската 
администрация. 
 /2/ /нова – Решение № 40/18.04.2002 г./ Общината възлага дейностите по ал. 1 
съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 
 Чл. 7. /отм. - Решение N 36 от 1997 г./ 
 Чл. 8. /отм. - Решение N 36 от 1997 г./ 
 Чл. 9. /отм. - Решение N 36 от 1997 г./ 
 Чл. 10. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Поддържането на терените край 
входно-изходните пътища, паркингите, отбивките и др. е задължение на техните 
собственици или наематели. 
 Чл. 11. Ръководителите и собствениците на животновъдните обекти и кланици 
се задължават да обезвреждат отпадъците от дейността си /трупове от умрели 
животни, кланични конфискати и др./ съгласно указанията на ДВСК. 
 Чл. 12. /изм. с Решение N 2/15.02.1998 г./ Собствениците на обекти с 
производствена дейност са длъжни да осигурят: 
 1. Нормална акустична среда извън обекта /потвърдена от ХЕИ/. 
 2. Вентилационна и очистителна система на обекта, недопускаща замърсяване 
на въздуха в други сгради и обществени места. 
 Чл. 13. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Добивът на инертни материали от 
речните корита се извършва с писмено позволително от Общината. 
 Чл. 14. /изм. с Решение N 36 от 1997 г., Решение № 40/18.04.2002 г./ 
Задължение на Общинската администрация и кметствата е да определят: 
 1. Улиците, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение на 
някои видове превозни средства, строителни и селскостопански машини с цел 
опазване на чистотата. 
 2. Местата за събиране на добитъка за паша и улиците, по които следва да се 
извеждат. 
 3. Зоните от населените места, в които се забранява или ограничава 
отглеждането на домашни животни и птици. 
 4. /изм. с Решение № 135/26.07.2018 г./ Местата и режима за пазарища, 
панаири, сборове, временни павилиони за услуги, атракционни заведения и др. 
съобразно с режима за почистване на улиците и обществените места и отдиха на 
гражданите. 
 5. Местата за поставяне на рекламни материали, афишни обявления, лозунги, 
съобщения, некролози и други. 
 6. /отм. - Решение N 36 от 1997 г./ 
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 7. Площадки за депониране на твърди битови и промишлени отпадъци, 
съгласно действуващите нормативи. 
 8. /нова – Решение № 40/18.04.2002 г./ Места за смяна на отработени масла. 
 9. /нова – Решение № 40/18.04.2002 г./ Места за поставяне на съдове за 
събиране на негодните за употреба батерии. 
 10. /нова – Решение № 40/18.04.2002 г./ Да осигурят организирането и 
прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба 
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, от лицата, извършващи продажба 
на лампи на крайните потребители, разположени на територията на Общината. 
 Чл. 15. /изм. с- Решение N 36 от 1997 г./ Поддържането на чистотата на 
местата за паркиране на лични и обществени превозни средства е задължение на 
собствениците им и на експлоатиращите паркинга фирми, предприятия, организации.  
 Чл. 16. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Строителните площадки в 
населените места се ограждат и обезопасяват по указание на техническите служби в 
Общината и изискванията на ЗУТ, съгласувано със специализираните органи на 
Министерството на вътрешните работи, с оглед опазване от замърсяване на 
съседните райони и осигуряване на безопасно движение. 
 Чл. 17. /1/ /отм. с Решнеие № 40/18.04.2002 г./ 
 /2/ /изм. с Решение N 36 от 1997 г., Решение № 40/18.04.2002 г./ Задължение 
на фирмите, експлоатиращи общински пазари, е да поддържат чистотата в тях и 
около тях. 

 
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА 

СГРАДИ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ И ГРАЖДАНИТЕ 
/изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ 
 

 Чл. 18. /1/ Чистотата в жилищните сгради и прилежащите им терени се 
поддържа от съответните етажни собственици и граждани. 
 /2/ Председателите на управителните съвети на сгради етажна собственост са 
длъжни: 
 1. Да осигуряват поддържането естетичния вид на фасадите на сградите, 
общите части, дворовете, оградите, зелените площи и тротоарите около тях; 
 2. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Да следят паленето на огньове за 
варене на буркани и други дейности в жилищните комплекси да става само на 
определените от тях места, в съответствие с изискванията на РСПАБ. 
 3. С правилника за вътрешния ред на етажната собственост да се определят 
места за изтърсване, изтупване и простиране на дрехи, както и правила, уреждащи 
задълженията на обитателите по опазване и поддържане на чистотата в сградите, 
тротоарите, плочниците пред тях, дворовете, вътрешнокварталните и 
междублоковите пространства, детските площадки и зелените площи. 
 /3/ Всяка етажна собственост в жилищен блок въз основа на Наредбата приема 
на общо събрание вътрешен правилник за чистотата. 
 Чл. 19. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Гражданите са длъжни да 
почистват редовно: 
 1. /нова - Решение № 40/18.04.2002 г./ Прилежащите тротоари до сградите, а 
там където няма такива – по дължината на обекта и на ширина 2 м от тях. 
 2. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ Дворовете и входовете около обектите. 
 3. /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ През зимния сезон терените по т. 1 и т. 
2 от сняг и ледените висулки от сградите. 
 

ІІІ. ЗАБРАНИ 
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 Чл. 20. /изм. с Решение N 36 от 1997 г./ Забранява се замърсяването с 
отпадъци на поречията на реки, долове и обществени места в регулацията и извън 
нея на селищата  в общината. 
 Чл. 21. Забранява се престояването за повече от 24 часа на стоки, строителни 
материали, ремонтни отпадъци, смет, амбалаж и моторни превозни средства без 
платен данък по тротоарите и улиците, във входовете на сградите, около 
павилионите, магазините и междублоковите пространства и други общински терени. 
 Чл. 22. Забранява се миенето, гресирането и извършването на ремонти на 
превозни средства, водещи до замърсяване на уличните площи, площадите, 
зелените площи, в районите за отдих и край реки, язовири и други, както и 
складирането на излезли от движение автомобили. 
 Чл. 23. Забранява се транспортирането на насипни материали, 
селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други от транспортни средства 
с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи и чергила или по друг начин, с оглед 
предпазване от замърсяване на улиците и прилежащите им тротоари. 
 Чл. 24. Забранява се: 
 1. Изтърсването и изтупването в часовете от 12.00 часа до 16.00 часа и от 
22.00 часа до 7.00 часа сутринта. 
 2. Изтърсване и изтупване на лицевата страна и към улиците. 
 3. Изтърсването на силно замърсени вещи, килими, черги, изтривалки и други, 
освен на определените за целта места. 
 4. Изливането на води от балконите и прозорците, изливането на нечисти води 
по тротоарите, улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи и 
празните места. 
 5. Преместването на съдовете за смет от определените им места. 
 6. Отвеждането на дим и газове през прозорците, витрините и стените. 
 7. Хвърлянето в кофите и контейнерите за смет на горива и избухливи 
вещества, горящи и неизгаснали отпадъци, твърди и обемисти предмети, строителни 
материали, течности, стружки и други, които могат да повредят сметосъбирачните 
машини и съдовете за смет. 
 8. Изхвърлянето на битови отпадъци извън контейнерите и съдовете за смет и 
препълването им. 
 9. /отм. с Решение № 135/26.07.2018 г./ 
 10. /отм. с Решение № 40/18.04.2002 г./ 
 11. Хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни билети и 
други книжни отпадъци, семки, фъстъци и други по тротоарите, улиците, площадите, 
стълбищата на сградите и други обществени места. 
 12. Движението на превозни средства, теглени от животинска тяга без 
престилки на животните. 
 13. Движението по улиците и площадите на неизмити превозни средства. 
 14. Използването на перилни препарати при пране в реките и водоемите. 
 15. Ползването на вода от водопроводната мрежа за миене на улици, площади, 
дворове, МПС и за напояване на зелени площи и градини. 
 16. Отглеждането на животни в мазетата, таваните, верандите и терасите на 
жилищните блокове. Собствениците на домашни и екзотични животни са длъжни 
редовно да поддържат необходимата хигиена на помещенията и стопанските дворове 
и извършват периодична дезинфекция. 
 17. Горенето на гумени изделия, парцали, пластмаси и други отпадъци. 
 18. Експлоатацията на технически неизправни котелни и отоплителни 
инсталации, излъчващи вредни емисии. 
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 19. Разлепването на некролози, афиши и други материали извън определените 
от общинската администрация места. 
 20. Форсирането на място на двигателите на МПС, както и продължителната им 
работа за повече от 5 минути на празен ход. 

 
ІV. НАРУШЕНИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ 

 
 Чл. 25 /1/ Нарушенията се констатират с актове, съставени от овластените за 
това длъжностни лица на общинската администрация, органите на Районното 
полицейско управление, Районната инспекция за опазване на околната среда, 
Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието. 
 /2/ За нарушение на Наредбата, извършено от лица на възраст под 16 години, 
отговарят съответно родителите, настойниците или попечителите. 
 Чл. 26. Наказателните постановления се издават от Кмета или определено от 
него длъжностно лице. 
 Чл. 27. Редът за съставяне на актовете за нарушението, възраженията по тях, 
наказателните постановления  и тяхното обжалване е според разпоредбите на ЗАНН. 
 Чл. 28. /изм. с Решение N 36 от 1997 г., Решение N 45/23.04.1998 г, Решение 
№ 40/18.04.2002 г./  

/1/ /изм. с Решение № 40/18.04.2002 г., Решение № 316/30.11.2006 г./ 
Нарушителите на разпоредбите на настоящата Наредба се наказват с глоба до 1000 
лв. - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – с 
имуществени санкции в размер до 10000 лв., и с възстановяване на нанесените 
вреди, когато са налице такива. 
 /2/ /отм. с Решение № 40/18.04.2002 г./  

/нова – Решение № 316/30.11.2006 г./ При повторно нарушение физическите 
лица се наказват с глоба в размер от размера на глобата при първото нарушение до 
5000лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществени санкции в 
размер от размера на глобата при първото нарушение до 50000 лв., и с 
възстановяване на нанесените вреди, когато са налице такива. 
 /3/ Налаганите глоби при нарушаване на тази Наредба се разпределят 
съгласно чл. 18, ал. 4 от Наредбата за набиране и разходване на средствата по 
фондовете за опазване на околната среда. 
 
 Наредбата е приета от Общинския съвет на заседанието му на 13.02.1992 год. 
и влиза в сила 3 дни от датата на публикуването й в общинския вестник "Габрово 
днес". 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
към Наредба за реда за престой и паркиране на ППС на територията на община 
Габрово, приета с Решение № 135/26.07.2018 г. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредба 1 за чистотата в габровска община 
 
§ 4. В чл. 14 се прави следното изменение: 
1. В т. 4 думите „за паркиране на моторни превозни средства“ и запетаята след тях се 
заличават 
§ 5. В чл. 24 се отменя точка 9 
 


