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НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КАМЕНО



























ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазване на обществения ред на територията на населените места, селищните образувания и принадлежащите им землища в община Камено. 
(2) Наредбата установява правата и задълженията на физическите лица, постоянно или временно пребиваващи на територията на общината, както и правата и задълженията на юридическите лица със седалище или извършващи дейност на територията на общината. 
(3) Наредбата установява правата и задълженията на органите на общинската администрация и на местното самоуправление по поддържане на обществения ред, както и при установяване и санкциониране на административните нарушения.
Чл.2 Основните цели на наредбата са: 
1. Осигуряване на спокойствието, почивката и безопасността на гражданите. 
2. Реда на обществени места. 
3.Осигуряване чистотата на околната среда и спазване на екологичните норми. 
4. Опазване на общественото имущество и добрия външен вид на населените места. 
5. Осигуряване на безопасно движение в населените места и селищните образувания. 
6.Провеждане на събрания, митинги и манифестации. 

ГЛАВА ВТОРА
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.3 (1) Кметът на общината е основният орган по опазването на обществения ред на територията на общината и по прилагане на нормативните актове в тези сфери. 
(2) Дейността на кмета на общината по ал.1 се подпомага от кметовете на кметства за територията на съответните кметства, населени места, селищни образувания и принадлежащите им землища. 
(3) Дейността на кмета на общината по ал. 1 се подпомага и от специализираните служби и отдели в общинска администрация по опазване на обществения ред на територията на общината, съобразно одобрената от общинския съвет структура на общинската администрация.
(4) С решение на общинския съвет в структурата на общинската администрация може да се създаде инспекторат по опазване на обществения ред. С решението се определят функциите и правомощията на инспектората и служителите в него. Инспекторатът работи в сътрудничество с районното полицейско управление.
Чл.4 (1) Кметът на общината със своя заповед може да делегира на кметовете на кметства упражняването на част от правомощията си по тази наредба за територията на съответното кметство. 
(2) При осъществяване правомощията си по тази наредба кметът на общината може да възлага дейности по упражняване на контрол и установяване на административни нарушения на лицензирани охранителни фирми. Договорът за възлагане се сключва след проведена процедура по възлагане на обществена поръчка
Чл.5 Кметът на общината организира и отговаря за: 
1. Измитането и измиването на улиците и тротоарите; 
2. Поддръжката на уличното осветление; 
3. Организацията на уличната търговия и пазарите; 
4. Охраната на сградите - общинска собственост и намиращото се в тях имущество; 
5. Снегопочистването на уличната мрежа в населените места и пътната мрежа - собственост на общината. 

ГЛАВА ТРЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Раздел първи
ОСИГУРЯВАНЕ СПОКОЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.6 Строгото спазване на обществения ред е основно задължение на всички граждани, постоянно или временно пребиваващи на територията на общината.
Чл.7 (1) Забранява се всякаква дейност на територията на общината, която застрашава или поставя в опасност здравето и живота на гражданите.
	Забраняват се производствени дейности в жилищни блокове, жилищните сгради и междублокови пространства, с които се нарушават тишината, спокойствието и безопасността на обитателите. 
	За нарушаване разпоредбите на ал.1 и ал.2 се предвижда санкция глоба за физическите лица в размер от 100 до 500 лева и имуществена санкция за ЕТ и ЮЛ в размер от 500 до 1000 лева. 

При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на физическите лица се налага санкция глоба от 300 до 1000 лева, а на ЕТ и ЮЛ се наказват с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лева.  
Чл.8 (1) Забранява се през всяко време на денонощието непристойното поведение, както и действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места - употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността, скарване, сбиване или други подобни действия, с които нарушава обществения ред и спокойствие на обществени места - по улици, площади, паркове и в обществените сгради. 
(2) За нарушения на разпоредбите на ал.1 на виновните физически лица, изразяващи се в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към гражданите се налага глоба в размер от 50 до 200 лева за първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение. 
(3) За нарушения на разпоредбите на ал.1 на виновните физически лица, изразяващи се в употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази, оскърбително отношение и държане към органите на властта или на обществеността, скарване, сбиване или други подобни действия, с които нарушава обществения ред и спокойствие на обществени места - по улици, площади, паркове и в обществените сгради, се налага глоба в размер от 100 до 300 лева за първо нарушение и от 150 до 400 лева при повторно нарушение. 
Чл. 9 (1) Забраняват се в периода от 01.10. - 01.05. на годината от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 7:00 часа, както и в периода от 01.05. - 01.10. на годината от 23:00 до 06:00 часа на територията на населените места и селищните образувания следните дейности: 
1. строителни и ремонтни работи и дейности, извън случаите на неотложни ремонти по отстраняване на аварии; 
2. товаро - разтоварни дейности; 
3. шумно каране на МПС, форсиране на двигатели, употреба на звукови сигнали на МПС, освен в случаите предвидени в ЗДвП; 
4. шумно пеене, свирене, използването на озвучителни уредби и употреба на пиротехнически изделия с увеселителна цел и др. запалими материали на публични и/или открити места - улици, площади и в близост до жилищни сгради. Нивото на шума да бъде съобразено с изискванията на нормативната база; 
(2) За нарушаване разпоредбите на ал.1 се предвижда санкция глоба за физическите лица в размер от 50 до 200 лева и имуществена санкция за ЕТ и ЮЛ в размер от 200 до 500 лева. 
(3) При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на физическите лица се налага санкция глоба от 200 до 500 лева, а на ЕТ и ЮЛ се наказват с имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лева.  
Чл.10 (1) Забранява се през всяко време на денонощието вдигането на шум /шумно пеене, свирене на музикални инструменти, използване на озвучителни уредби или други електронни устройства и др./, надвишаващ пределно допустимите норми съгласно НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението шум. Забранява се поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и търговски обекти. 
(2) Озвучаването с технически средства на нежилищни сгради може да бъде осъществено по повод празник или честване с изключение на периода от 14:00 до 16:00 часа и от 22:00 до 07:00 часа, след писмено разрешение от Кмета на община Камено. 
(3) За нарушаване разпоредбите на ал.1 и ал.2 се предвижда санкция глоба за физическите лица в размер от 50 до 200 лева и имуществена санкция за ЕТ и ЮЛ в размер от 200 до 500 лева. 
(4) При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на физическите лица се налага санкция глоба от 200 до 500 лева, а на ЕТ и ЮЛ се наказват с имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лева. 
(5) Ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови използването й, същата се изземва със съставянето на констативен протокол. 
(6) Иззетата уредба се връща на нарушителя след заплащане на предвидената по тази наредба санкция и представяне на доказателства за заплащането ѝ, ако такава бъде наложена. 
(7) Ако уредбата не бъде потърсена в срок до 30 (тридесет) дни от изземването ѝ, тя се продава от общинската администрация по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС, като получената сума се задържа. 
(8) Ако собственикът на иззетата уредба се яви и представи доказателства за собственост, в едногодишен срок от изземването на уредбата, сумата от продажбата, ако такава е била извършена междувременно, му се предава, но след удържане на наложената с наказателното постановление санкция. 
(9) Иззетата уредба не се продава, а се връща на собственика, дори ако не е налице влязло в сила наказателно постановление, но само след внасяне на гаранционен депозит, по сметка на общината, в размер на наложената административна санкция. 
(10) Ако собственикът на иззетата уредба не се яви в едногодишен срок от изземването ѝ, сумата се усвоява от общината. 
Чл.11 (1). Забранява се:
1. носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели;
2. откритото носене или ползване на всякакъв вид пневматично оръжие в границите на населените места, освен за нуждите на спортни стрелбища и организирани спортни мероприятия.
3. действия и прояви, с които се замърсяват и/или повреждат улици, тротоари, площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, декоративни елементи, пътни съоръжения и/или принадлежности на уличната, пътната и алейна мрежа (знаци, табели, ограждения, пейки и други) или се ограничава, респективно се затруднява достъпа и/или придвижването до тях; 
4. посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и други обществени места от лица до 18 години между 20:00 и 07:00 часа в периода от 1 септември до 31 май и между 22:00 и 07:00 часа в периода от 1 юни до 31 август;
5. рекламирането и продажбата на алкохол и тютюневи изделия по време на провеждането на организирани детски и младежки увеселителни мероприятия;
6. пребиваването след 20:00 часа, извън домовете на лица под 14 години, освен когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно, дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и/или лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.
7. на лица, навършили 14 години но ненавършили 18 години да пребивават на обществени места след 22:00 часа, освен когато са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно, дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и/или лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание. 
8. Забранява се играенето на хазартни игри в училищата и детските градини, както и прилежащите им територии, по улиците, площадите, парковете и други обществени места на територията на общината. 
(2) За нарушения на разпоредбите на ал.1, т.1, т.2 и т.3, на виновните физически лица, се налага санкция глоба в размер от 50 до 200 лева за всяко отделно нарушение, ако е за първи път и от 100 до 300 лева за всяко отделно нарушение, при повторно извършване, а на ЕТ и ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева за всяко отделно нарушение, ако е за първи път и от 200 до 1000 лева за всяко отделно нарушение, ако е повторно извършване. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.), независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение, за всяко отделно деяние. 
(3) За нарушение на разпоредбите на ал.1, т.4 и/или т.5 на собственика на обекта (заведение за хранене, ресторант, дискотека и т.н.), се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер на 100 до 500 лева, при първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева за първо нарушение и от 300 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение. 
(4) За нарушение на разпоредбите на ал.1, т.6 и т.7 на виновните физически лица, се налага глоба в размер от 100 до 300 лева за първо нарушение и от 150 до 400 лева при повторно нарушение. 
(5). За нарушение на разпоредбата на ал.1, т.8 на организаторите на хазартните игри, ако не подлежат на по-тежко наказание, се налага санкция глоба от 1000 до 2000 лева при първо нарушение и от 2000 до 5000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева за първо нарушение и от 3000 до 10000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 500 до 1000 лева при първо нарушение и от 1000 до 3000 лева при повторно нарушение. 
Чл. 12 (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.
(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 
(4) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това. 
(5) Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, дипляни, книги и други. 
(6) Забранява се носенето на облекло, което напълно или частично скрива лицето, както и всякакви религиозни облекла и символи на нерегистрирани у нас вероизповедания, включително и такива, които са в разрез с морала и традициите на религиозните общности в Република България. Забраната важи в официалните институции и обектите, свързани с предоставянето на административни, образователни и обществени услуги, както и на местата за обществен отдих, спорт, култура и комуникации. 
(7) Забраната по ал.7 не се прилага, ако облеклото се налага по здравословни причини или професионална необходимост, или ако е с временен характер в рамките на спортни, културни или други подобни прояви. 
(8) В своята дейност вероизповеданията не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.
(9) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер на 100 до 1000 лева, при първо нарушение и от 200 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева за първо нарушение и от 1000 до 10000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 100 до 500 лева при първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторно нарушение. 
(10) При нарушение по ал.5 от този член, освен санкцията по предходната алинея, се изземват и печатните материали, както и се сезират органите на прокуратурата, за да бъде извършена проверка по случая. 
Чл.13 (1) За опазване на обществения ред и здравето на малолетните и непълнолетните се забранява: 
1. продажбата и сервирането на вино и спиртни напитки на лица в явно нетрезво и/или неадекватно състояние. 
2. склоняването на лица ненавършили 18 години към употреба на вино, спиртни напитки и/или тютюневи изделия. 
3. сервирането на вино и/или спиртни напитки на лица ненавършили 18 години.
4. продажбата на тютюневи изделия на лица ненавършили 18 години.
5. продажбата и използването на всякакъв вид пиротехнически увеселителни устройства на лица ненавършили 18 години.
6. употребата на алкохол и други спиртни напитки, извън заведенията за обществено хранене по улици, площади, паркове и други обществени места и сгради.
7. продажбата на издания с порнографско и/или еротично съдържание на лица ненавършили 18 години. 
8. прожектиране на порнографски филми. 
9. допускането на лица ненавършили 18 години в игротеки с електронни и/или покермашини с хазартен характер и заведения за хазартни игри. 
10. Тютюнопушенето и употребата на алкохол в сградите на училищата, детските градини и прилежащите им територия, извън определените за това места. 
(2) Детски и юношески дискотеки, забави и други увеселителни мероприятия, в които участват лица ненавършили 18 години, се организират при спазване на следните условия: 
1. задължително присъствие поне на един педагог или посочено от родителя/-ите пълнолетно дееспособно лице, на 10 деца; 
2. предварително уведомяване на съответното районно полицейско управление; 
3. предварително уведомяване на кмета на общината или кметството. 
4. продължителност на мероприятието не повече от три часа. 
(3) Забранява се достъпът на въоръжени лица в заведения за обществено хранене и развлечения, в училищата, детските градини, здравни заведения, в други обществени сгради, както и на публични места. Забраната се отнася за всякакъв вид оръжие - огнестрелно, газово, пневматично, хладно, както и до пиротехнически изделия. Забраната не важи за служителите на МВР, на Министерство на отбраната и/или на други специализирани държавни служби, и/или на лицензирани охранителни фирми, по време на изпълнение на служебните им ангажименти. 
(4) За нарушения на разпоредбите на ал.1 на виновните физически лица, се налага санкция глоба в размер от 50 до 200 лева за всяко отделно нарушение, ако е за първи път и от 100 до 300 лева за всяко отделно нарушение, при повторно извършване, а на ЕТ и ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева за всяко отделно нарушение, ако е за първи път и от 200 до 1000 лева за всяко отделно нарушение, ако е повторно извършване. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.), независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение, за всяко отделно деяние. 
(5) За нарушение на разпоредбите на ал.2 на собственика на обекта (заведение за хранене, ресторант, дискотека и т.н.), където се провежда мероприятието (детски и юношески дискотеки, забави и други увеселителни мероприятия, в които участват лица ненавършили 18 години), се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер на 100 до 500 лева, при първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева за първо нарушение и от 300 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение. 
(6) За нарушение на разпоредбите на ал.3 на виновните физически лица, се налага глоба в размер от 100 до 300 лева за първо нарушение и от 150 до 400 лева при повторно нарушение.
Чл.14 (1) Забранява се развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични места на територията на градовете, селата и туристическите комплекси в общината, с цел представления или търговия. 
(2) Ако животните са от защитени видове и/или има данни, че спрямо тях се упражнява жестоко и/или нехуманно отношение, по смисъла на чл.7 и чл.9 от Закона за защита на животните, насилие, изглеждат недохранени, в лош и неугледен външен вид, се задържат незабавно, като се уведомяват най-близките приюти за животни, областната дирекция по безопасност на храните, районното полицейско управление или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите, съгласно изискванията на чл.16 от Закона за защита на животните, както и съответните организации за защита на животните, приюти, спасителни центрове и др., където да бъдат настанени. 
(3) За нарушения на разпоредбите на ал.1 и ал.2 на виновните физически лица, се налага глоба в размер от 100 до 500 лева за първо нарушение и от 150 до 1000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева за първо нарушение и от 300 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение. 
Чл.15 (1) Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира в общинска администрация в едномесечен срок от придобиването му или раждането му, както и да заплаща ежегодно дължимата такса за притежание, когато не са налице основания по чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за освобождаване от заплащане, в размерите и сроковете посочени в Наредбата за цените на местните такси и цени на услуги. 
(2) При извършване на регистрация се издава удостоверение за притежание на домашни животни (куче).
(3) В регистъра и удостоверението за регистрация се отразява:
номер на удостоверение за регистрация;
трите имена на собственика и постоянен адрес;
адрес на който пребивава домашното животно (куче);
име на домашното животно (котка), порода, външни белези; 
имунизационен паспорт – номер, дата на издаване, издател;
дата на имунизация през съответната година;
платена такса по ЗМДТ;
номер на микрочипа, ако такъв е поставен на животното; 
декларация за запознаване на собственика със задълженията му по настоящата наредба;
(4) При навършване на 4-месечна възраст или в 7-мо дневен срок от придобиване на куче и/или котка, над тази възраст, собственикът е длъжен за регистрира кучето и/или котката при ветеринарен лекар, както и да слага редовно предвидените имунизации. 
(5) При поискване от контролните органи по тази наредба, собственикът се задължава да представя имунизационния паспорт на кучето и/или котката.
(6) Регистрацията на животното се прекратява при смърт на стопанина или на животното, при смяна на собственика на животното или при изпращането му в приют и/или център за защита на животните. Регистрацията се прекратява въз основа на заявление, подадено в едномесечен срок от настъпване на събитието, към което се прилагат доказателства за соченото основание за прекратяване на регистрацията, а не се прекратява служебно същата. 
(7) За нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 200 лева, при първо нарушение и от 50 до 300 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева за първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение.
Чл.16. (1) Собствениците на домашни животни (кучета), са длъжни: 
1. Да ваксинират своевременно притежаваните животни със задължителните ваксини, в това число ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс в лицензирани ветеринарномедицински клиники. 
2. Собственикът на кучето е длъжен да отстранява замърсяванията, причинени от животното, извършени на улиците, площадите и други публични места на територията на градовете, селата и туристическите комплекси в общината, като ги събира и поставя в найлонов плик, който следва да се изхвърли в кошчетата и казаните за отпадъци. За целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой хигиенни пособия (найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица, щипка или лопатка) или други. 
3. Собственикът на кучето е длъжен да вземе всички мерки за предотвратяване безнадзорното напускане на животното от мястото на разхождането и/или отглеждането му.
4. Да вземат мерки животните да не създават опасност за хората или други животни. 
5. Да разхождат кучето си с нашийник и повод, а едрите породи с тегло над 10 кг. и агресивни кучета с намордник. 
6. Собственикът на куче, който не може да се грижи за животното в домашни условия, е длъжен да го предаде в приют за безстопанствени кучета и/или център за защита и отглеждане на животни. 
7. При извеждането на домашни животни (кучета) да носят в себе си ветеринарномедицинският му паспорт и удостоверението за регистрация. Същите при поискване да се представят за проверка на длъжностните лица от общинската администрация и/или полицията. 
8. Да осигурят спазването на общите изисквания от Закона за управление на етажната собственост, в сградите етажна собственост. 
9. Да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни, показващи съмнителни признаци на бяс и/или други заразни болести. 
(2) Забранява се на собствениците на кучета да: 
1. разхождат кучета в дворовете на учебните, детските, здравните заведения, както и на територията на обществени сгради, освен когато са кучата водачи; 
2. отглеждане и въвеждане на животни в търговски обекти и обществени места, с изключение на кучета водачи, придружаващи хора с увреждания;
3. разхождането без каишка и/или намордник на кучета по улиците, тротоарите, детските площадки, площадите, парковете и другите озеленени площи за широко обществено ползване, както и в имотите, заети с обществени сгради, с изключение на нарочно обособените и оградени за целта места; 
4. Забранява се насъскването на кучета спрямо хора и други животни. 
5. Оставянето без надзор на кучето; 
(3) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 100 лева, при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 50 до 200 лева за първо нарушение и от 100 до 500 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение.
(4) Ако от нарушаването на разпоредбите на алинея първа от този член са пострадали физически лица или е било увредено имущество на трето лице, в това число, но не само на Община Камено, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 200 лева, при първо нарушение и от 100 до 400 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 400 лева за първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 200 лева при повторно нарушение.
Чл.17 (1) Куче без нашийник (нагръдник) и повод, не придружено от собственика си, се счита за безстопанствено и подлежи на задържане и изпращане в приют за безстопанствени кучета. 
(2) Животно, задържано в приют се връща на собственика при подписване на приемо – предавателен протокол и заплащане на разходите по престоя на животното в приюта. 
(3) При повторно залавяне на безстопанствено животно, на собственика се налага глоба в размер от 100 до 200лв.
(4) Безстопанствени животни, страдащи от остри заразни заболявания или чието поведение представлява опасност за живота и здравето за хората и животните, след установяване на здравния им статус от компетентните длъжностни лица, подлежат на евтаназия. 
(5) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 100 лева, при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 50 до 200 лева за първо нарушение и от 100 до 500 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение.
Чл.18 (1) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика на територията на Община Камено са длъжни: 
1. Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват Кмета на Община Камено и кметовете на кметства при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните.
2. Да уведомяват незабавно Кмета на Община Камено и кметовете на кметства за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животни. 
3. Да водят регистър по образец утвърден от Генералния директор на НВМС на обслужваните от тях домашни животни. 
(2) За нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 100 до 500 лева, при първо нарушение и от 500 до 1000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лева за първо нарушение и от 500 до 2000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение.
Чл.19 (1) Общината организира и упражнява контрол по извършване на търговска дейност и предоставяне на битови услуги на населението. 
(2) Общината организира и стопанисва публични (открити и закрити) пазари и помещения за битови услуги.
(3) Достъпът и правилата за търговия в пазарите се урежда със заповед на кмета на общината или кметовете на кметства.
Чл.20 (1) Всички наименования на населени места, селищни образувания, улици, площади, както и текстовете върху табелите на търговските обекти и рекламните съоръжения задължително се изписват на български език (след което могат да бъдат изписани и на латиница), с изключение на запазените търговски марки и шрифтовете по Закона за патентите.
(2) Главният архитект на Общината утвърждава задължителна форма на табелите за наименованията на улици и площади, както и табелите за номера на сгради и дворни места. 
Чл.21. (1) Циркове, панаири, събори, концерти, кукерски празници, родови тържества, спортни прояви извън спортните обекти, се организират на определени от кмета на общината и от кметовете на кметства публични места, след заплащане на съответните такси, определени с наредба на Общински съвет Камено. 
	Организаторите на събитието са длъжни да вземат необходимите мерки за осигуряване реда, чистотата и спазване на обществения ред при провеждането му. Организаторите са длъжни да вземат и всички необходими мерки по осигуряване на пожарната и аварийната безопасност;

За нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 200 до 1000 лева, при първо нарушение и от 500 до 5000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева за първо нарушение и от 1000 до 10000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 200 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение. Нарушителите заплащат и всички повреди, нанесени на общинско имущество, както и разходите по почистване и/или възстановяване на имуществото, чистотата и пригледния външен вид на съответната публична територия, където се е провеждало събитието. 
Чл. 22 (1) В случай, че мястото на събитие по чл.21 не е предварително определено или организаторите желаят провеждането му на друго публично място, те са длъжни писмено да уведомят кмета на общината.
(2) Уведомлението се прави писмено, най - малко седем календарни дни преди провеждане на събитието. В уведомлението се посочват организаторите, вида, мястото, деня, началния час и продължителността на събитието.
(3) Когато провеждането на събитието при посочените от организаторите условия създава непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите или за безопасността на движението, кметът на общината, в рамките на срока по ал.2, издава мотивирана заповед, с която разпорежда промяна на мястото, началния час и/или продължителността на провеждането му и/ или поставя допълнителни условия към организацията му.
(4) В случаите, когато опасността по ал.3 не може да се преодолее с промяна на мястото, началния час и продължителността на събитието или с поставянето на допълнителни условия към организацията му, кметът на общината издава заповед за забрана на провеждане на събитието. 
(5) Непроизнасянето в срока по ал.3 се счита за мълчаливо одобрение на определените от организаторите условия за провеждане на събитието. 
(6) За провеждане без надлежно уведомление или при наличие на заповед за промяна на мястото, респективно забрана за провеждане, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 500 до 2000 лева, при първо нарушение и от 1000 до 5000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева за първо нарушение и от 2000 до 10000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 500 лева при повторно нарушение. Нарушителите заплащат и всички повреди, нанесени на общинско имущество, както и разходите по почистване и/или възстановяване на имуществото, чистотата и пригледния външен вид на съответната публична територия, където се е провеждало събитието. 
Чл.23 (1) Работното време на заведенията за обществено хранене, развлечения, зали за хазартни игри и др. туристически обекти се определя свободно от лицата, извършващи търговска дейност в тях, но в границите от 07:00 до 23:00 часа, при условиe, че не се нарушава обществения ред и не се пречи на спокойствието и сигурността на живущите в същата или намиращи се в непосредствена близост жилищни и/или хотелски сгради. 
(2) Обектите по алинея първа могат да работят с удължено работно време, въз основа на разрешение от Кмета на Общината или на упълномощено от него лице. Разрешението е със срок на валидност от 1 (една) година, считано от датата на издаването му. 
(3) За получаване на разрешение за удължено работно време лицето, което извършва търговска дейност в обекта или упълномощен негов представител подава писмено искане (заявление) до общината. Към заявлението се прилагат: 
1.Копие на удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма, или копие от лиценз на Държавната комисия по хазарта. 
2.Копие на протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23:00 до 07:00 часа, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението – с изключение на заведения за хранене, разположени на територията на бензиностанции и/или намиращи се извън строителните граници на населените места.
3.Копие от договор за охрана: за барове с нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за физическа охрана с търговци, лицензирани за извършване на частна охранителна дейност; за всички останали обекти – договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма. 
4.Удостоверение от ОД на МВР, както и от Община Камено за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 (дванадесет) месеца назад от датата на подаване на заявлението – не се отнася за новооткрити обекти. 
5.Съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време, се намира в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни нужди. 
6.Удостоверение за липса на задължения към Община Камено. 
7.Документ за внесена такса по сметка на Община Камено.
(4) За всички останали търговски обекти, с изключени на обектите по ал.1, към заявлението се прилагат: 
1.Копие от документ, удостоверяващ основанието, на което лицето извършва търговска дейност – документ за собственост, договор за наем и др.; 
2. Удостоверение за липса на задължения към Община Камено; 
3. Документ за заплатена такса; 
(5) Непрекъснато 24 часово работно време за обекти по ал.1 и 2 се допуска след предварително писмено съгласие на лицата, живущи в сградата, в която се намират търговските обекти, както и след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на Община Камено или упълномощено от него лице, при условия и ред посочени в настоящата Наредба и след заплащане на предвидените цени на услуги. 
(6) Съгласието по предходната алинея не се изисква за аптеки и магазини за хранителни стоки, както и когато обектите не са разположени в сгради етажна собственост. 
(7) В обектите по ал.1 и 2 в рамките на одобреното работно време не се допуска музика и друг шум над установените санитарно - хигиенни норми. Нивото на шума се установява с техническо средство от компетентните органи. До провеждане на контролно измерване, счита се, че нивото на шума и музиката е над установените норми при наличието на поне три оплаквания от граждани за 20 работни дни на заведението. 
(8) Музиката се спира не по - късно от 23:00 часа в заведения за обществено хранене, за развлечения и други туристически обекти, разположени на открито. 
(9) Музиката се спира не по - късно от 04:00 часа в нощни барове, дискотеки и други заведения на закрито, отговарящи на нормативите за шумоизолация. 
Чл.24. (1) Заявлението, за издаване на разрешение за удължено работно време, се разглежда и се издава разрешение или се постановя отказ, в срок от 30 (тридесет) дни. При констатирани нередовности на заявлението и/или непълнота на документи, на заявителя се предоставя срок, съгласно Административно процесуалния кодекс, в който следва да отстрани констатираните нередовности, през което време спира да тече срока да произнасяне. При неотстраняване на нередовността се постановява отказ, като заплатената такса не подлежи на връщане. 
(2) Не се издава разрешение за удължено работно време когато: 
1. Не са представени всички изискуеми документи по тази наредба, респективно представените документи не отговарят на изискванията и/или не са отстранени констатираните нередовности в заявлението. 
2. Заявителят не отговаря на изискванията по тази наредба; 
3. При наличие на задължения към Община Камено; 
4. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда; 
5. При мотивирано искане от органите на РУ МВР Камено; 
6. По преценка на органа, когато счете, че удълженото работно време ще доведе до нарушаване на реда и спокойствието на гражданите или на обществения ред. 
(3) Разрешението се отнема: 
1. При наличие на три или повече оплаквания за наднормен шум, музика и/или друг шум над установените санитарно - хигиенни норми, направени в рамките на 30 календарни дни. Нивото на шума се установява с техническо средство от компетентните органи. До провеждане на контролно измерване, счита се, че нивото на шума и музиката е над установените норми при наличието на поне три оплаквания от граждани за 20 работни дни на заведението. 
2. При мотивирано искане от органите на РУ на МВР Камено, във връзка с неизпълнение на плана за охрана или с нарушаване на обществения ред при или по повод функционирането на обекта за период от 2 месеца. 
3. При констатирано системно пренебрегване на забраната за продажба и сервиране на спиртни напитки и/или цигари на лица под 18 години, регламентирана в чл. 54 от Закона за здравето и в тази Наредбата, за срок от три месеца. 
(4) В случай на отнемане на разрешението внесената такса не се възстановява.
Чл.25 (1) Концесионерите, ползвателите и наемателите на водни площи се задължават да осигурят охраната и почистването им съобразно действащите нормативни изисквания.
(2) Лицата по ал.1 се задължават да обезпечат достъпа до водните обекти, включително като поддържат в изправност пътищата и съобщителните връзки до водните обекти и ползваните водностопански системи и съоръжения.
(3) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 200 до 500 лева, при първо нарушение и от 500 до 10000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10000 лева за първо нарушение и от 1000 до 20000 лева при повторно нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 100 до 200 лева при първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторно нарушение.
Чл.26 (1) Собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения и други строежи по смисъла на Закона за устройство на територията са длъжни да осигуряват безопасността на ползваните от тях имоти, така че същите да не създават опасност за движението, здравето или живота на гражданите. Собствениците и ползвателите на строежи в строителните граници на населените места са длъжни да поддържат естетичния вид на външните им фасади и огради, както и здравината на външните мазилки и обшивки.  
(2) Забранява се закрепването на сандъчета, саксии, декоративни елементи, инсталации и други предмети по прозорци, балкони и външни стени на сгради, които създават опасност за минувачите.
(3) Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал. 1 да извършат необходимите работи по ремонт и/ или обезопасяване на строежите, в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. 
(4) Забранява се изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци и/или изливане на вода и други течности от балконите и прозорците. 
(5) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 1000 лева, при първо нарушение и от 100 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 50 до 2000 лева за първо нарушение и от 500 до 5000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.), независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение. 
(6) При неизпълнение на заповедта на кмета, издадена по алинея трета от този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 200 до 5000 лева, при първо нарушение и от 300 до 10000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 300 до 10000 лева за първо нарушение и от 500 до 20000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 100 до 1000 лева при първо нарушение и от 500 до 2000 лева при повторно нарушение. 
Чл.27 (1) Забранява се: 
1.паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места
2. премахването на евакуационни врати, преграждането на евакуационни коридори и стълбища, складирането на материали или монтаж на уреди и съоръжения, възпрепятстващи евакуацията
3. всякакви действия с които се възпрепятства преминаването на специализираните автомобили за пожарна безопасност или аварийно спасителни дейности.
4. събирането на горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво извън определените пожарообезопасени места;
5. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне 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 водоемите за пожарогасене
6. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци
7. складиране в сградите и помещенията на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F / клас В - за трудногорими продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене; клас С - за трудногорими продукти с ограничен принос за неконтролирано горене; клас D - за горими продукти с приемлив принос за неконтролирано горене; клас Е - за горими продукти със значителен принос към неконтролирано горене; клас F - за горими продукти без определени характеристики за реакция на огън/;
8. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС и системите за управление на огън и дим;
9. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им; 
(2) За всяко отделно нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 5000 лева, при първо нарушение и от 200 до 10000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 10000 лева за първо нарушение и от 500 до 20000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 50 до 1000 лева при първо нарушение и от 100 до 2000 лева при повторно нарушение. 
Чл.28 (1) Задължават се:
1. Юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения. 
2. Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им. 
(2) За всяко отделно нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 10 до 50 лева, при първо нарушение и от 20 до 100 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 20 до 100 лева за първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 10 до 50 лева при първо нарушение и от 20 до 100 лева при повторно нарушение. 

Раздел втори
ОСИГУРЯВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл.29 Опазването на околната среда и поддържането на чистотата се извършва от:
1. общината - в имотите публична и частна общинска собственост; 
2. собственици, наематели и ползватели на жилищни сгради и други недвижими имоти в сградите и имотите и тротоарите пред тях;
3. гражданите, ползващи обществената инфраструктура;
4. собственици и ползвателите на МПС по отношение на местата за паркиране и терените около тях.
Чл.30 (1) Физическите и юридическите лица са длъжни да поддържат чистотата в дворовете, тротоарните и други площи пред собствените им или ползваните от тях сгради, магазини, павилиони, щандове и сергии. 
(2) Лицата по ал.1 се задължават след снеговалеж или при заледяване да почистват снега и премахнат леда върху съответните площи, за които носят отговорност. 
(3) Лицата по ал. 1 се задължават редовно да изнасят и изхвърлят битовата си смет в определените от общината места и съдове, както и да поддържат в изправност всички битови и комунални съоръжения в дворните места, включително и да почистват тоалетни, септични и помийни ями и помещения за отглеждане на животни. 
(4) За нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 200 лева, при първо нарушение и от 100 до 500 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева за първо нарушение и от 500 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.), независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение. 
Чл.31 (1) Забранява се:
1. изнасянето и оставянето на улиците, тротоарите, зелените площи и други обществени места на стоки, каси и други видове амбалаж. 
2. изхвърлянето на отпадъци и храна, кутии, угарки от цигари, плюенето и люпенето на семки, дъвки, люспи, черупки, по улици, тротоари, зелени площи и други обществени места. 
3. паленето на отпадъци на улици, тротоари, зелените площи, в контейнерите, кофите за смет, както и изхвърлянето в тях на избухливи, опасни за здравето вещества, твърди и обемисти отпадъци от строителна дейност /тухли, камъни, бетон и други/, които могат да повредят сметосъбирачните машини. 
4. преместването на съдовете за смет от определените им места. 
5. миенето на домашни съдове, инвентар, прането на дрехи, покривки и одеяла по улици, тротоари, зелени площи, както и в обществени чешми, реки и язовири;
6. изливането на отпадни води по улици, тротоари, площади, паркове, както и в реки, язовири, водоеми и обществени чешми; 
7. изхвърлянето на пръст, отпадъци, отпадни води, трупове на животни, тор и други по дерета, в самите населени места, както и в околностите на населените места, извън изрично определените за целта места. В населените места, в които не се извършва организирано сметоизвозване, битовите отпадъци се изхвърлят и съхраняват на определени от кмета на кметството места.  
8. клането на животни по улици, тротоари, площади и зелените площи; 
9. ходенето по нужда по улици, тротоари, площади, паркове и други зелени площи;
10. събирането на хартия, други вторични суровини и отпадъци от казаните и кофите за смет; 
11. складирането на сняг в района на кръстовищата или срещу пешеходни пътеки;
12. складирането на сняг, обработен с пясък, сол и/или химически препарати в диаметър 2 метра от стволовете на дърветата, в разделителните ивици на улиците и зелените площи; 
13. Миенето на балкони и тераси с отвеждане на употребената вода към улици и/ или пешеходни зони. 
14. отглеждането и достъпа на животни и птици в района на охранителни и вододайни зони за питейна вода, като и на територията на депата за отпадъци;
15. свободното движение на животни и птици в централната част на населените места, по улиците, тротоарите, детските площадки, площадите, парковете и другите озеленени площи за широко обществено ползване, както и в имотите, заети с обществени сгради;
16. пашата на животни и птици в парковете и другите озеленени площи за широко обществено ползване, както и в имотите, заети с обществени сгради, дори и под надзор;
17. пускането на свободна паша и отглеждане на животни в земеделските земи. 
18. Ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било начин. 
19. Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на кучета, котки декоративни птици в жилищни помещения, етажна собственост. 
20. Използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания или смърт, както и насъскването им едно срещу друго. 
21. Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на трупове на животни в контейнери за битови отпадъци на територията на Община Камено. 
22. Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз за превоз от БАБХ.
23. Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт.
24. Събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в застроените дворищно регулационни парцели. 
25. Ловенето на птички, гълъби, гургулици и други, събирането на яйца от птичите гнезда, повреждането и унищожаването на изкуствените хранилки и птичите къщички в парковете, градините и други места. 
26. Придвижването на стада селскостопански животни извън маршрутите, определени със Заповед на Кмета на Община Камено или на кметовете на кметства. 
27. Компостиране на оборска тор на територията на съответното населено място, без надлежно разрешение за това. 
(2) За нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 100 лева, при първо нарушение и от 100 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева за първо нарушение и от 500 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 50 до 200 лева при повторно нарушение.
Чл.32 Задължават се партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден премахват поставените от тях агитационни материали, съобразно изискванията на Изборния кодекс. 
Чл.33. Собствениците, наемателите или ползвателите на имоти или обекти в жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и/или фирмите извършващи монтаж, демонтаж и/или ремонт на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, са длъжни: 
1.Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и/или вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в съседство до тях, установено с протокол на РИОКОЗ. 
2.Да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и/или климатични инсталации, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива, чрез съответните инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, тротоари и други площи и зони за движение на граждани и ППС, както и върху самите граждани и ППС. 

Раздел трети
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Чл.34 (1) Забранява се:
1.миенето, гресирането, ремонтирането на МПС по улични платна, площади, детски площадки, тротоари и зелени площи;
2.замърсяването, рисуването и повреждането на стените на сградите и паметниците;
3. поставянето и лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни агитационни и изборни материали по стените на сградите, по паметниците и дърветата;
4. късането и повреждането на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни агитационни материали, поставени на определените от общинска администрация места. 
5. късането на цветя, рязането на дървета и декоративни храсти, чупенето на клони, както и увреждането на тревната настилка в обществени озеленени площи, както и използването им за разпъване на палатки и поставяне на каравани; 
6. рязането на стари коли и събирането на скрап по тротоарите, зелените площи и междублоковите пространства;
7. повреждането и разрушаването на обекти на градското обзавеждане - пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, парапети, указателни табели, пътни съоръжения, автобусни спирки, декоративни елементи и други;
(2) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 500 лева, при първо нарушение и от 300 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева за първо нарушение и от 500 до 5000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение.
Чл.35 (1) Забранява се:
1. Разкопаването на уличните платна, тротоарните настилки и зелените площи, освен в случаите на разрешените по реда на ЗУТ строително - ремонтни работи.
2. Извършването на действия, с които се повреждат, унищожават съоръжения и комуникации на съобщенията.
3. Приготвянето на варови и циментови разтвори върху улици и тротоари, освен в случаите на строително-ремонтни работи, извършвани с издадено разрешение за строеж и с изрично разрешение за ползване на уличното платно и тротоарната площ. 
4.Отвеждането на води от строителните площадки и бетоновите възли, автомивките и предприятия към уличните платна. Същите се отвеждат в уличните дъждоприемни шахти или поливни ями, след осигуряване на необходимите защити; 
5.Използването на улиците и тротоарите за складиране на строителни материали и дърва за огрев за срок по - дълъг от 10 денонощия от момента на разтоварването им. 
6.Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено разрешение от компетентен орган. 
7.Рекултивацията на терени без необходимите разрешителни. 
8.Използването на междублоковите пространства – общинска собственост и/или други имоти, общинска собственост, за земеделски цели и/или животновъдство, не по установения ред. 
(2) Лицата, получили разрешение за строително - монтажни работи, свързани с разкопаване на уличните платна, тротоарните настилки, площади и зелени площи, са длъжни да отстранят за своя сметка нанесените повреди на обществени площи. Тези лица са длъжни да внесат предварително депозит, обезпечаващ вредите от евентуално невъзстановяване на разкопаните площи. 
(3) Разкопаването в случаите на разрешени строително - монтажни работи се извършва след предварително уведомяване на кмета на общината или оправомощено от него лице. Кметът или оправомощеното лице съгласуват извършването на разкопаване, като определят срока за извършване на възстановителните работи и размера на депозита, обезпечаващ вредите от евентуално невъзстановяване на разкопаните площи. Извършването на възстановителните работи се удостоверява с протокол, подписан от възложителя, строителя и длъжностно лице от общинската администрация. 
(4) Гражданите и организациите, при отваряне на тротоарни, улични и други видове шахти, се задължават да обезопасяват същите, чрез ограждане, като поставят и съответната сигнализация.
(5) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 200 до 2000 лева, при първо нарушение и от 1000 до 10000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10000 лева за първо нарушение и от 2000 до 20000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 100 до 1000 лева при първо нарушение и от 500 до 2000 лева при повторно нарушение.

Раздел четвърти
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ

Чл.36 (1) В населените места общинският съвет, може да определи райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието. Това време не може да бъде по - малко от 30 минути и повече от 3 часа.
(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.
(3) Общинският съвет може да определя такса за паркиране при условията по ал.1.
(4) С решение на общинския съвет могат да се определят улици и площади в строителните граници на населените места, затворени за движение и паркиране на МПС, за определен период от време през годината или за постоянно. 
(5) Улиците и площадите по ал.4 имат характер на свободна пешеходна зона. 
(6) За всяко отделно нарушение на разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 500 лева, при първо нарушение и от 300 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева за първо нарушение и от 500 до 5000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение.
Чл.37 (1) В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели, само след получаване на писмено разрешение от Община Камено, при положение, че е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра. 
(2) За нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 100 лева, при първо нарушение и от 200 до 1000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 50 до 500 лева за първо нарушение и от 500 до 2000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение.
Чл.38 Кметът на общината определя със заповед местата за домуване на автобуси, товарни автомобили, специализирани коли и селскостопанска техника в границите на населените места.
Чл.39 Забранява се:
1. Движението в границите на населените места на МПС с неуплътнени каросерии, фургони, цистерни и със силно замърсени с кал гуми. 
2. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга и селскостопанска техника в централната част на населените места. В останалата част движението се разрешава само с предпазни престилки, кофи и метли за средствата с животинска тяга, както и със светещи фенери и светлоотразители. 
3. Паркирането и преминаването през тротоари, площади, детски площадки, паркове и други зелени площи.
4. Паркирането и спирането на МПС на местата за контейнери за боклук и в непосредствена близост до тях.
5. Снижаването на бордюри и тротоари за удобен подход на МПС към сгради, гаражи и дворове без предварително разрешение на главния архитект.
6. Домуването на автобуси, товарни автомобили, специализирани коли и селскостопанска техника извън определените места по тази Наредба.
7. Използването на тротоари, детски площадки, паркове и други зелени площи за ремонт на МПС.
8.Ограждането, поставянето на съоръжения по улици, площадки, алеи и откритите паркинги за паркиране на лични МПС, както и да се поставят маркировки /графични, цифрови, и други обозначения/ по такива места за лични нужди. 
9.Използването на превозни средства на обществения транспорт за предизборна агитация.
10.Превозът на кучета и други животни в средствата на обществения транспорт, с изключение на кучета водачи, придружаващи хора с увреждания. 
11. Провеждането без надлежни разрешения на състезания с автомобили, мотоциклети и други ППС и/или МПС; 
12.Движението в ЦГЧ и централните улици на тежкотоварни и/или строителни машини; 
(2) За нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 50 до 500 лева, при първо нарушение и от 300 до 2000 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лева за първо нарушение и от 500 до 5000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение.
Чл.40 (1) Всички собственици и ползватели на пътни превозни средства със животинска тяга се задължават да ги боядисат в жълто и поставят на задната част табелка с номер. 
(2) Образецът на табелката се одобрява от кмета на общината, а поредният номер на табелката се определя от общинската администрация. 
(3) За нарушение разпоредбите на този член, на виновното лице се налага санкция глоба, ако е ФЛ, в размер от 20 до 100 лева, при първо нарушение и от 100 до 300 лева при повторно нарушение, а ако е ЕТ и/или ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева за първо нарушение и от 300 до 1000 лева при повторна нарушение. Виновното длъжностно лице (управител, прокурист, търговски пълномощник и др.),независимо от санкцията, наложена на ЕТ и/или ЮЛ се наказва с налагане на глоба в размер на 20 до 100 лева при първо нарушение и от 100 до 1000 лева при повторно нарушение.

Раздел Пети
КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Чл.41 (1) Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се издава на лице с адрес на територията на община Камено (постоянен или настоящ), което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена на работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. 
(2) Степента на трайно увреждане на лицата, се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ЦЕЛКК. 
(3) Картата за паркиране на хора с трайно увреждане се издава от Кмета на общината по образец (Приложение към чл. 99а, ал. 1 от ЗДП), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания и чл. 99а от ЗДП. 
Чл.42 (1) Заинтересованите граждани подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Камено заявление по образец (Приложение № 1) с приложени: 
	 копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК или ЦЕЛКК, и акт за раждане, когато се отнася за деца до 16-годишна възраст (сверява се с оригинала при подаване на документите);
	 актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см.
	 лична карта ( за децата копие от удостоверение за раждане) - за сверяване на данните, след сверяване на информацията незабавно се връща на лицето.
	 нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от хората с увреждания (за децата от техните родители)

(2) Изготвянето на картите се извършва от общинска администрация в 14- дневен срок от постъпване на заявлението. 
(3) Картата се валидизира с подпис на Кмета на общината или изрично упълномощено от него лице и печат.
(4) Регистърът на издадените карти (на хартиен) и картотека, в която се съхраняват подадените заявления се води от счетоводител в Дейност "Социални услуги и подпомагане”.
(5) Регистърът съдържа: 
	 пореден номер в регистъра - определя се по датата на постъпване на заявленията;
	 име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;
	 входящ номер и дата на заявлението;
	 единен граждански номер;
	 адрес на лицето с увреждане;
	 номер и дата на издаване на експертно решение;
	 сериен номер на издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания;
	 валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение.

(6) Серийният номер се формира по следния начин:
	 цифри на текущата година;
	 поредния номер от регистъра следван от малко средно тире. (Пример за 2016 год.: 2016-1)

(7) Срокът на валидност на картата съвпада със срока на валидност на експертното решение за трудова неработоспособност, респективно инвалидизация. 
(8) Всяко лице с увреждания има право само на една карта, независимо от броя автомобили, които притежава.
(9) При изтичане срока на валидност на картата, гражданите подават нови, актуални документи, съгласно изискванията на наредбата. 
(10) За услугата по издаване на картата, такса не се събира.
(11) При получаване на картата, правоимащото лице поставя подпис под картата, след което тя се ламинира. При подаване на картата от упълномощено лице, то взема картата и я връща за ламиниране след поставяне на подпис от конкретния ползвател.
Чл.43 (1) Видът на картата е определен в Приложение чл.99а, ал.1 от ЗДП. 
(2) Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм. и широчина 148 мм.
(3) Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "инвалид", който е на тъмносин фон.
(4) Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 
(5) Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.
	 Лявата част отпред съдържа:

	 символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
	 дата на изтичане на картата за паркиране;
	 серийния номер на картата за паркиране;
	 името и печата на издаващия орган/организация.

	 Дясната част отпред съдържа:

	 с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;
	 думите "Модел на Европейските общности" на български език;
	 като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

	 Лявата част на гърба съдържа:

	 фамилията на притежателя;
	 първото (първите) име (имена) на притежателя;
	 подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
	 снимка на притежателя.

	 Дясната част на гърба съдържа:

	 твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания;
	 твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.
	 Данните са на български език.

(6) Картите се поставят на долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по такъв начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка. 
(7) Картата е валидна на територията на цялата страна. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Чл.44 (1) При констатирано нарушаване правилата на настоящата наредба, от което е възможно да настъпят вредни последици за населението и/или да се увреди имущество, държавна, общинска или частна собственост, кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице от общинската администрация, може да наложи заедно или поотделно следните принудителни административни мерки. 
1.Да забрани извършването на дейността до отстраняване нарушаването на изискванията на наредбата, като определи подходящ срок. 
2.Да ограничи, спре или отнеме издадени от общинската администрация лиценз или разрешение. 
3.Да предпише мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок или да постанови премахване на извършеното в отклонение от нормативните изисквания.
(2) Принудителните административни мерки по ал.1 се налагат с писмена мотивирана заповед на кмета на общината. Заповедта се издава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
(3) Кметът на общината може да допусне при условията на Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на заповедта.
Чл.45 (1) Кметът на общината може да издава заповед за сформиране на смесени комисии от представители на общинската администрация, общински съветници, служители на РУ, родители и педагози за извършване на проверки относно спазване на разпоредбите на наредбата от учащи се и лица ненавършили пълнолетие. 
(2) Констатираните резултати от проверките на комисията по ал.1 се разгласяват чрез средствата за масова информация.

ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46 (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба могат да се налагат следните административни санкции:
1. обществено порицание; 
2. временно лишаване от право да се упражнява определена професия или да се извършва определена дейност; 
3. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица.
(2) Възможният минимален и максимален размер на санкциите по т.2 и т.3 на ал.1 се определя при спазване на ЗАНН и ЗМСМА.
(3) За едно нарушение не може да се налага повече от една санкция. Санкциите по чл.43, ал.1, т.2 и т.3 могат да се кумулират и налагат едновременно.
Чл.47 (1) За явно маловажни нарушения може да се налага по реда на чл.39 ал.1 ЗАНН глоба по квитанция в размер до 10 лева, както и да се съставя предупредителен протокол.
(2) При отказ да се заплати глобата по алинея 1 се съставя акт за нарушението. 
(3) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. 
(4) За нарушения извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под пълно или частично запрещение лица, отговарят родителите, настойниците или попечителите. 
Чл.48 (1) Наказват се с налагане на глоба или с имуществена санкция, съгласно в посочените в наредбата размери, извършените нарушения на настоящата наредба, които са извършени за първи път и от които не са настъпили значителни по размер вреди.
(2) Когато от извършените нарушения са настъпили значителни по размер имуществени вреди или е създадена реална опасност за здравето и живота на физическо лице, независимо от поредността на нарушението, глобата може да е в размер до 10000 лева, а имуществената санкция - до 50 000 лева, в зависимост от тежестта на нарушението. 
(3) Значителни по размер са вреди в размер над една минимална работна заплата за страната. 
(3) Заловените животни се отвеждат в определени от кметовете на населените места изолатори (капани), където:
•За престой от 1 до 5 дни собствениците на задържаните животни плащат глоба в размер от 100 до 1000 лева плюс разходите за издръжка на животните; 
•За престой от 6 до 10 дни се налага глоба от 200 до 2000 лева плюс разходите за издръжка на животните
•Ако собственикът не се намери или не се яви в 10-дневен срок от залавянето на животното, то се продава от общинската администрация по реда на Глава Четвърта, Раздел IV от Наредбата по чл.8 от ЗОС, като получената сума се задържа. 
•Ако собственикът на животното се яви в едногодишен срок от залавянето на животното, сумата от продажбата му се предава, след удържане на следващите му се глоби. 
•Ако собственикът на животното не се яви в едногодишен срок от залавянето на животното, сумата се усвоява от общината.
	При повторно нарушение, освен наказанието по ал.2, се налага и наказанието по чл.44 ал.1 т.2, ако нарушението е извършено при или по повод упражняването на определена професия или дейност. 

Чл.49 (1) Установяването на нарушенията на разпоредбите на тази Наредба и тяхното наказване с наказателно постановление се извършва по реда на ЗАНН. 
(2) Актовете за установяване на нарушение и предупредителните протоколи се съставят от кметовете на кметствата, от служители при РУ на МВР Камено, Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Бургас, от служители на „Пожарна безопастност и защита на населението“, от определени от кмета на общината или от кметовете на кметствата длъжностни лица от състава на общинската администрация или от други контролни органи. 
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината. 
(4) Наказателните постановления подлежат на обжалване по реда на ЗАНН. 
(5) Влезлите в сила актове за установяване на частни общински вземания, подлежат на принудително изпълнение по реда на Граждански процесуален кодекс. 
Чл.50 В случаите, когато административно-наказващият орган прецени, че нарушението, за което е образувано административно-наказателно производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се издава, образуваното производство се спира, като събраните материали се изпращат на компетентната прокуратура, за извършване на проверка. 

ГЛАВА ШЕСТА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. По смисъла на тази наредба „обществен ред“ е установеният с нормативни актове ред, който осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните граждански права. 
2. По смисъла на тази наредба „хладните оръжия" са предмети, пригодени за лесно извършване на физическо разкъсване на твърди тела и предназначени за лична отбрана или нападение. 
3. По смисъла на тази наредба „действия нарушаващи моралните норми" са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият ред и спокойствие. 
4. “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. 
5. „Системно“ е нарушението, което е извършено два или повече пъти в рамките на наблюдавания период. 
6. „Кучета, водачи на хора с увреждания“ са кучета, обучени в специализирани училища, което се доказва със сертификат за преминато обучение, отличителна служебна екипировка и знаци. 
7. По смисъла на тази Наредба „скриване на лицето“ са случаите на използване на покривала или дрехи от плат, които цялостно закриват главата и лицето или по-голямата част от тях, включително устата, косата, ушите и очите, независимо от наименованието на съответната дреха или покривало. 
8. По смисъла на тази наредба ЛЗТ означава лесно запалими течности. 
9. По смисъла на тази наредба ГТ означава горими течности. 

ГЛАВА СЕДМА
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените от настоящата наредба отношения се прилагат разпоредбите на ЗАНН и ЗМСМА.
§ 2. Висящите и незавършени, при влизане в сила на настоящата наредба, административно наказателни производства се довършват по реда на настоящата наредба.
§ 3. Настоящата наредба се приема на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила в тридневен срок от обнародването ѝ в един местен ежедневник. С влизане в сила тя отменя досега действащата Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на община Камено. 
§ 4. Председателят на общинския съвет съхранява и удостоверява оригиналния първообразен текст на настоящата наредба. Текстът на наредбата се изпраща от председателя на общинския съвет на началника на РУ и Районна прокуратура Бургас. 
Наредбата е приета с Решение по т.9  протокол № 12 от 29.09.2016г. на Общински съвет – Камено


Председател Общински съвет Камено
Радослав Балтаджиев

