НАРЕДБА
за осигуряване на обществения ред на територията на
община Бобов дол
Раздел І
Общи положения
Чл.1(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения свързани с
осигуряването и опазването на обществения ред и създаване на условия за спокойствие,
труд и отдих на гражданите на територията на Община Бобов дол.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община Бобов
дол, както и за гостите на община Бобов дол;
2. Собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;
3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо
ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. Управителите и представляващите търговски дружества, едноличните търговци,
предприятията, учрежденията, организациите, юридическите лица с нестопанска цел, а
така също и лицата упражняващи и /или развиващи търговска дейност на територията на
Община Бобов дол;
5. Ръководствата на търговски дружества, предприятия, учреждения, организации,
юридически и физически лица, ползващи територии в промишлени зони;
Чл.2 Определените от Кмета длъжностни лица от Община Бобов дол и други
упълномощени по съответния ред органи, са задължени да упражняват контрол по
спазване изискванията на наредбата и да налагат глоби и имуществени санкции на
нарушителите.
Чл.3 Физическите лица, едноличните търговци и управителните органи на юридическите
лица са длъжни да оказват съдействие на органите упражняващи контрол при изпълнение
на служебните им задължения относно прилагане разпоредбите на тази наредба.
Раздел ІІ
Осигуряване и опазване на обществения ред
Чл.4(1) За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищни сгради,
както и други дейности от битов и стопански характер за времето от 14.00 ч. до 16.00 ч. и
от 22.00 ч. до 08.00 ч.,за зимен сезон и от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч. летен
сезон, а в почивни и празнични дни от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 09.00 ч.
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(2) Свиренето на музикални инструменти и пеенето в жилищни сгради, репетиране, и
преподаване се разрешава в работни дни от седмицата от 09.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч.
до 20.00 ч.
(3) Забранява се извършването на дейности причиняващи шум, отделяне на прах,
вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на Република България.
(4) Забранява се непристойното поведение, изразяващо се в употреба на ругатни, псувни
или други неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение и държане към
гражданите, към органите на властта или на обществеността, или в скарване, сбиване или
други подобни действия, жестове и прояви, с които се нарушава общественият ред,
спокойствието на гражданите и общоприетите правила и норми на поведение в обществото
и добрите нрави, както и извършването на други действия, които нарушават моралните
норми за поведение на обществени места.
(5) Забранява се провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии общинска собственост, водещи до нарушаване на
обществения ред и спокойствието на гражданите.
(6) Забраната по ал.1, 2 и 4 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени по
установения нормативен ред от общинска администрация и органите на МВР.
(7) Нарушението на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на
шума, излъчван по време на строителство се установява чрез замерване на шумовия фон
около обекта. При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума,
контролът се осъществява от представители на Регионална здравна инспекция –
Кюстендил, след тяхното сезиране. Препис от направеното предписание се изпраща до
Кмета на Община Бобов дол, за налагане на административно наказание.
(8) За нарушаване разпоредбата на чл.4, от ал.1 до ал.7 на нарушителите се налага
глоба, съответно имуществена санкция, от 20 до 100 лв., а при повторно и
последващо нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция, от 100 до
200 лв.
Чл.5 Забранява се:
(1) Хвърлянето и възпламеняването на самоделни и /или фабрично произведени
бомбички, пиратки, димки и други гърмящи, пожароопасни, запалителни, димообразуващи
и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване, вкл. площади,
улици, тротоари, зелени площи, учебни заведения, детски градини, детски площадки,
заведения за хранене и развлечения, дискотеки, пазари, обществени превозни средства,
стадиони и спортни зали; в закрити помещения и места, намиращи се в близост до
леснозапалими материали, както и в районите на лечебни и здравни заведения и заведения
за социални услуги, молитвени домове и храмове.
(2) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба до 200 лв., а
при повторно нарушение се налага глоба от 200 до 300 лв.
Чл.6(1) Забранява се :
1. Продажбата на пиротехнически изделия (пиратки, ракети, пиротехнически батерии и
др), предназначени за увеселителни цели на лица под 18-годишна възраст.
2. продажбата на пиротехнически изделия на лица в явно нетрезво състояние.
(2) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба и/или
имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
Чл.7 Забранява се:
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(1) Хвърлянето на леснозапалими и други огнеопасни предмети и вещества в съдовете за
смет.
(2) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба от 50 до 100
лв. При повторно нарушение се налага глоба от 100 до 150 лв.
Чл.8(1) Председатели на управителени съвети (управители), в сгради в режим на етажна
собственост са длъжни да заявяват за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в
публичния регистър към Общинска администрация , както и промените в тях, съгласно
разпоредбите на Закона за етажната собственост.
(2) Председателите на управителни съвети (управители), са длъжни в 7-дневен срок от
избирането им да подадат уведомление в Общинска администрация.
(3) Член на управителен съвет /управител/, който не заяви за вписване обстоятелства,
подлежащи на вписване в публичния регистър към ОбА Бобов дол, както и
промените в тях се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(4)Собствениците, ползвателите и обитателите на сгради в режим на етажна собственост
са длъжни:
1. Да не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите
части на сградата;
2. Да не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;
3. Да не завземат общи части на сградата;
4. Да не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия,
които създават безпокойство за другите собственици, ползватели и обитатели, по-голямо
от обичайното;
5. Да не извършват дейности в своя самостоятелен обект или част от него, с които да
изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да
не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната
конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
6. Да изпълняват изискванията на съответните нормативни актове при отглеждането на
животни в самостоятелните си обекти и да не създават безпокойство на непосредствените
си съседи;
7. Да не накърняват добрите нрави;
8. Да спазват санитарните и хигиенните норми;
9. Да осигуряват достъп в своя самостоятелен обект или в част от него за извършване на
необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи,
свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи
части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на
конструктивните елементи на сградата;
10.Да подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на пожарогасителна
или аварийно-спасителна дейност вътре и в района на сградата;
11.Да вписват в книгата на етажната собственост членовете на своите домакинства и
обитателите. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки
собственик вписва притежаваните или взети за отглеждане на домашни животни.
(5) За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или ремонтни дейности
в сградите в режим на етажна собственост, се извършват от 08.00 до 14.00 ч. и от 16.00 до
20.00 ч. в работните дни, а със съгласието на засегнатите собственици в сградата и в
почивните и празнични дни.
(6) В сгради в режим на етажна собственост се забранява:
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1. преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото събрание на
входа;
2. складирането на строителни и лесно запалими материали, отпадъци и предмети в
общите части на сградата / коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани,
подпокривни пространства, мазета, шахти и др./, които трябва да се поддържат свободни и
проходими.
3. Извършването на търговски, стопански и други производствени дейности, с изключение
на разрешение по установения ред.
4. изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците на жилищни сгради.
(7) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна
собственост, който не изпълни задължение по чл.8 от тази наредба, се наказва с глоба
от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350
лв., когато е юридическо лице.
(8) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет.
Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от
управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа
данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното
нарушение.
(9) В случаите, когато се установяват нарушения, извършени от член на управителния
съвет (управителя), протоколът се съставя от контролния съвет. Когато в етажната
собственост няма избран контролен съвет, протоколът се съставя от контрольора и двама
собственици и/или ползватели.
(10) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за
председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската
администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет
(управителят) незабавно го предоставя на общинската администрация.
(11) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската администрация, а
наказателното постановление се издава от кмета на общината.
(12) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл.9 Забранява се:
(1) Продажбата, излагането на реклама, както и всякакъв друг вид разпространение на
вестници, списания и друга литература и артикули с еротично и/или порнографско
съдържание, както и такива, насаждащи етническа омраза по улиците, обществения
транспорт и др. обществени места
(2) Поставянето на плакати и други рекламни материали, показващи или провокиращи
насилие, както и употреба на наркотични и упойващи вещества.
(3) Играенето на хазартни игри извън определените за тази цел игрални зали
(4) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба в размер
от 50 до 150 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 100 до 200 лв.
Чл.10(1) Забранява се:
1.Писането, драскането, и лепенето на обяви, афиши, плакати и други извън
регламентираните от Община Бобов дол за това места, както и по витрини, фасади и
огради на търговски обекти, жилищни и административни сгради, без разрешение на
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собственика, управителя или изпълнителния директор на съответното дружество или
учреждение.
2.Поставянето на изборни материали, освен на определените от Кмета на общината места.
(1) След провеждане на избори представителите на политическите партии, са длъжни, в 30
–дневен срок, да премахнат поставените изборни материали.
3.Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други,
поставени на определените за тази цел места по съответния ред.
4.Къпането на хора и животни в откритите водоеми.
5.Употребата на алкохолни и други упойващи вещества по улиците, площадите,
парковете, зелените площи и други обществени места.
6.Просията под каквато и да е форма на обществени места.
7.Ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и други, поставянето на
съоръжения (скоби, метални ограждения, обозначителни табели .) ограничаващи правото
на преминаване и паркиране, както и поставянето на маркировки (графични, цифрови и др.
изображения) без съответното разрешение, издадено от предвидени в нормативен акт
органи. Същите следва да се премахнат от общинска администрация за сметка на
нарушителите.
8.Повреждането и преместването на пътните, тротоарните, градинските и парковите
настилки, осветителни тела, скулптурно-декоративни елементи, парковите и архитектурни
елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и др.), пътните съоръжения и
принадлежностите на уличната, пътната и алейна мрежа (пътни знаци, табели, указатели,
решетки за отводнителни шахти, ограждащи пана и решетки, съдове за смет).
9.Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни
товари около междублокови пространства и тротоари за повече от 48 часа
(2) На собствениците и управителите на заведения за хранене и развлечение, в които
се провеждат мероприятия, свързани с масово посещение на малолетни и непълнолетни лица, се разрешава провеждане на същите след получаване на писмено разрешение от Кмета на Община Бобов дол. Редът за издаване на писмено разрешение се
определя със заповед на Кмета на Община Бобов дол.
(3) Забранява се:
1.Продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки, печатни издания с
порнографско или еротично съдържание на малолетни и непълнолетни, както и
допускането им в заведения за хазартни игри.
2.Продажбата на бира, спиртни напитки и тютюневи изделия на територията на детски
ясни и градини, училища, детски площадки и здравни заведения.
3.Управителите на питейни заведения, кафенета, дискотеки и други заведения за хранене
и развлечения, в чиято програма са включени еротични танци да допускат посещението на
лица до 18 г.
(4) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба в размер
от 50 до 150 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 100 до 200 лв.
(5) Забранява се:
1. Присъствието на обществени места на лица до 14 – годишна възраст след 20.00 часа,
както и на лица между 14-годишна и 18- годишна възраст след 22.00 часа без родител
(настойник, попечител, или друго лице, полагащо грижи за детето) придружител. Ако
родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за детето, не могат да го
придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.
5

(6) Отменен с Решение №64/02.05.2017 год. на КАС
Чл.11(1) Абсолютно е забранено:
1. Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и
непълнолетни лица
2. Допускането на малолетни и непълнолетни лица без придружител в интернет зали, зали
и търговски обекти със сервиране на алкохолни напитки след 22.00 часа
3. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 м. от територията на учебни и
здравни заведения
(2) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба в размер
от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена
санкция в размер от 100 до 500 лв.
Чл.12. Забранява се:
(1) Построяването на естради и палатки по улиците, площадите, междублоковите
пространства и други обществени места без писмено разрешение на Кмета на Община
Бобов дол или упълномощено от него лице.
(2) Миенето на превозни моторни средства по детските и спортни съоръжения,
озеленените междублокови и други пространства. За тази цел се използват
специализираните за това обекти- оборудвани автомивки и сервизи.
(3) Продължителното загряване и форсирането на място на автомобилни двигатели в
жилищните квартали в часовете от 22.00 ч. до 06.00ч.
(4) Използването на междублоковите пространства – общинска собственост за земеделски
цели и животновъдство.
(5) Достъпът на лица, употребили алкохол и други упойващи вещества в сгради и на
места, предназначени за обществено ползване, като административни сгради, лечебни,
детски и учебни заведения и др.
(6) Изхвърлянето на семки, люспи, черупки, угарки, опаковки и др. отпадъци извън
определените за тази цел места.
(7) Чупенето и повреждането на фенери, лампи и осветителни тела, и нанасянето на
повреди на съоръженията на уличното и парково осветление.
(8) Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически и други обекти
(9) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на
едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 50 до
500 лв.
Чл.13(1) Забранява се провеждането на автомобилни състезания, спортни състезания,
кросове и други мероприятия по улиците и площадите, без надлежни разрешения.
(2) За провеждане на спортни мероприятия по алинея (1), Кмета на Община Бобов дол
издава разрешение. За мероприятието задължително се уведомява РУ на МВР- Бобов дол.
Чл.14 При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, спортните зали
и други обществени места се забранява:
(1) Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и внасянето на
предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други лица, като
вериги, боксове, тояги и други.
(2) Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и други наркотични вещества,
посещението на лица в нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в закрити зали.
(3) Ползването на свирки, звънци и др. подобни в закрити зали.
(4)Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
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(5)Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се
полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо
предназначение.
(6)Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини,
училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят
социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни
прояви.
(7) За нарушаване на тези разпоредби на нарушителите се налага глоба в размер от 50
до 200 лв.
Раздел III
Провеждане на събрания, митинги и манифестации и други обществени прояви
Чл. 15(1) Провеждане на събрания, митинги и манифестации се извършва при стриктно
спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите
(2)Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани,
от сдружения, от политически и други обществени организации.
(3)Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на
денонощието освен в часовете между 22.00 и 06.00 часа.
(4)В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които:
1. Носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, които
може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на
материални щети;
2. Са в очевидно нетрезво състояние;
3. Са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
(5) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са
причинени при провеждането на събранието, митинга или манифестацията
(6) Събранието или митингът може да се провежда на открито или в закрито помещение.
(7) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа
преди началото му писмено уведомяват кмета на общината, на чиято територия ще се
проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга.
В неотложни случаи за събранието или митинга на открито уведомлението по предходната
алинея може да се направи в еднодневен срок.
Чл.16(1) Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на
манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на
движението, кметът на общината, предлага промяната им.
(2)Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или
манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
1. Са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу
териториалната цялост на страната;
2. Застрашават обществения ред в съответното населено място;
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3. Застрашават здравето на гражданите при предварително обявена епидемична
обстановка;
4. Нарушават правата и свободите на другите граждани.
(3) Забраната се налага с мотивиран писмен акт в срок от 24 часа от уведомяването.
(4) Организаторът на събранието, митинга или манифестацията може да обжалва забраната
по предходната алинея пред съответния административен съд в 3-дневен срок от
получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася по нея в
срок от 24 часа. Решението на съда се обявява веднага и е окончателно.
(5) За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или манифестацията,
съгласно чл.12, ал.5 от ЗСММ, кметът на общината, съответно кметът на кметството,
уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
Чл.17(1) Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията,
когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с тази
наредба или установени със Закон за събранията, митингите и манифестациите.
(2) При прекратяване на събранието, митинга или манифестацията участниците са длъжни
да се разотидат.
Чл. 18. (1) Граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и
гаранциите за организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации,
се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание.
(2) Нарушенията се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на
общината.
(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината и могат да се обжалват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел IV
Спазване на обществения ред при извършване на търговска дейност

Чл.19(1)Работното време на търговските обекти следва да бъде съобразено с изискванията
, както следва: през летния период /1 април до 1 ноември/ от 6.00 ч. до 23.00 ч. и от 7.00 ч.
до 22.00 ч. през зимния период /1 ноември до 1 април/.
(2) С не нормирано работно време могат да работят следните търговски обекти: обекти за
търговия с хранителни стоки; заведения за хранене и развлечения; бензиностанции
газостанции; зали за хазартни игри; компютърни и интернет зали; аптеки; павилиони и
каравани.
(3) Търговски обекти с удължено работно време са тези, чието работно време продължава
и след 22.00 ч. през зимен период, респективно след 23.00 ч. през летен период, а за
заведенията за хранене и развлечения, които не се помещават в жилищни сгради,
съответно след 23.00 часа през зимен период и 24.00 часа през летен период.
(4)За нарушаване на разпоредбите на тази наредба на физическите лица се налагат
глоби в размер от 100 лв. до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица
-имуществена санкция в размер от 200 лв. до 1 000 лв.
Чл.20 (1) Забранява се: устройването на зони за търговска дейност и амбулантна търговия
(търговия на дребно на тротоари, улици, площади, панаири, пазари и др. подобни), както и
временно ползване на рекламни и незастроени площи без съответното разрешение.
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Търговията на открито се извършва само с разрешение, издадено от община Бобов дол за
конкретно определен общински терен.
(2) Забранява се търговията и разполагане на търговски обекти и съоръжения за търговски
и обслужващи дейности (маси, сергии, кабини, павилиони и др.), както и устройство на
зони за улична търговия върху озеленени площи.
(3) Забранява се амбулантна търговия със:
1.Стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;
2.Лекарства;
3.Стоки, за които е предвидена забрана с нормативен акт.
4.Продажба на цигари и алкохол на открито.
(4) Продаваните стоки от амбулантни търговци се изземват след съставяне на констативен
протокол и акт за установяване на административно нарушение и подробен опис на
вещите към него. Описът е неразделна част от протокола / акта. След заплащане на глобата
или имуществената санкция наложена от Кмета на общината с наказателно постановление,
задържаните като обезпечение на вземането стоки се връщат на собственика.
(5) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на
едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 50
до 500 лв.
Чл.21 Забранява се :
(1) Инсталиране на скари, грилове, барбекюта и други съоръжения за топлинна
обработка на хранителни продукти на открито, предизвикващи отделяне на дим и
миризми.
(2) Продажбата на хранителни стоки на открито, с изключение на случаите, когато за
същите е издадено временно удостоверение за регистрация на обекта от органите на
РИОКОЗ и след получаване на разрешение от Община Бобов дол.
(3) Използването на озвучителни тела ( телевизори, уредби и др. подобни) пред
заведенията за хранене и развлечения, игрални и компютърни зали, смущаващи
спокойствието на гражданите, когато се намират пред и под жилищни сгради, в сгради със
смесено предназначение, както и в радиус 30 м. от тях, в часовия интервал от 14.00 часа до
16.00 часа и от 22.00 часа до 08.00 часа;
(4) Използването на озвучителни тела ( телевизори, уредби и др. подобни) за обекти,
находящи се в сгради, използвани за нежилищни нужди, в интервала от 24.00 до 06.00
часа, до 50 метра от жилищни сгради.
(5)Продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и тържища за
селскостопанска продукция.
(6)Продажба и нарязване на дърва и дървен материал в частни имоти, в които няма
строителство, но са разположени складове за дърва и дървен материал без съответното
разрешение от общинска администрация и след съгласуване със специализираните
контролни органи- РИОКОЗ, службите по противопожарна безопасност и др.
(7) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на
едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 50
до 500 лв.
Чл.22 Собствениците/ ползвателите на заведения за развлечения (нощни клубове, нощен
бар, дискотека и др.) са длъжни:
(1)Да осигурят охранително - пропускателен режим в обектите, съгласуван с органите
на МВР;
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(2) Да вземат необходимите мерки и да създадат организация за недопускане в
заведенията на лица с огнестрелно или друго оръжие;
(3) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на
едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 200
до 1000 лв.
Чл.23 (1) Собствениците и ползватели на заведения за хранене и развлечения и обекти за
търговия и обслужване, са длъжни да осигурят ефикасна вентилационна система, в
обектите и около тях, като не допускат отделяне на дим и миризми.
(2)Собствениците и ползвателите на заведения за хранене и обекти за обслужване , са
длъжни да не превишават допустимите норми за шум спрямо живущите в същата или
съседни жилищни и обществени сгради.
(3) При наличие на жалби за шум в околната среда се извършва замерване от
специализирана акредитирана лаборатория. При надвишаване на законово
регламентираните норми, доказано въз основа на измервания, служителите от
специализираните служби по контрол дават предписание със срок за отстраняване на
нарушението. За неизпълнение на предписанието на контролните органи на нарушителите
се налага санкция.
(4) За нарушаване на тази разпоредба на физическите лица се налага глоба, а на
едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 100
до 500 лв.
Раздел VІ

Транспорт и организация на движението
Чл.24(1) Забранява се:
1.Паркирането, преминаването и движението на пътни превозни средства /ППС/ по
тротоари, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени площи, пешеходни зони и
дворове на учебни и детски заведения, площадки за отдих и детски площадки.
2.Паркирането по улици и тротоари и зелени площи на отчислени, изоставени,
разкомплектовани ППС на територията на Община Бобов дол. Собствениците на такива
ППС, след отчисляването на последните, поради негодност за употреба, са длъжни да ги
предават на вторични суровини или оставят на определените за целта места;
3. Изместването на пътни съоръжения, ограничаващи преминаването на ППС по улици,
площади и други;
4. Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните
линии на градския и междуградския транспорт за качване и слизане на пътници извън
зоната на установените за тази цел спирки.
5. Спирането и престоят на таксиметрови автомобили по спирките за обществен превоз на
пътници по редовните линии на градския и междуградския транспорт, при което се
създават затруднения за останалите участници в движението.
(2) Отменена с Решение № 12/16.01.2017 год. на КАС
Чл.25(1) Забранява се:
1.Качването и возенето в обществени превозни средства на лица в нетрезво състояние и
със замърсени облекла и багажи.
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2.Тютюнопушенето от водачите и пътниците в обществения транспорт и в такситата по
време на работа
3.Превозът на животни в средствата за обществен транспорт
4.Употреба на алкохол и наркотични вещества в средствата за обществен транспорт
5.Водачите на обществения транспорт да пускат високо музика и да поставят постери и
плакати с еротично съдържание.
(2) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба в размер от 20
до 200 лв.

Раздел VІ
Отглеждане на животни
Чл.26(1) Забранява се:
1. Пашата и свободното пускане на животни в границите на населените места, намиращи
се на територията на Община Бобов дол;
2. Отглеждането на животни в районите на охранителни и вододайни зони за питейна
вода;
(2) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба в размер от 50
до 150 лв.
Чл.27(1) Забранява се разхождането на животни в дворовете на учебните и детски
заведения, спортни и детски площадки, зелени площи, с изключение на специално
отредените за това площадки.
(2) Забранява се извеждането на кучета без повод, а за средните и едри породи и
агресивните кучета – без намордник.
(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) За нарушаване на тази разпоредба на нарушителите се налага глоба в размер от 50
до 100 лв.

Чл.28 Забранява се:
(1) 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.
(2) Отглеждането с търговска цел за продажба, пансионат и др. на кучета, котки
декоративни птици в жилищни помещения.
(3) Използването на животни за боеве или представления, водещи до болка, наранявания
или смърт, както и насъскването им едно срещу друго.
(4) За нарушаването на тази разпоредба се налага глоба и/или имуществена санкция
в размер от 100 до 500 лв.
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Раздел VI. Контрол
Чл.31 (1) Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага, както на длъжностните
лица, определени със заповед на Кмета на Община Бобов дол, така и на служителите от РУ
на МВР Бобов дол.
(2) Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на
административни нарушения /АУАН/ съставени както от длъжностни лица, определени от
Кмета на община Бобов дол, така и от служители от РУ на МВР Бобов дол
(3) Въз основа на съставените актове, Кметът на община Бобов дол или упълномощен от
него Зам.-кмет издава наказателни постановления
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за административните
нарушения и наказания /ЗАНН/.
(5) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба, на нарушителите – физически
лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага
имуществена санкция.
(6) На нарушителите могат да се правят предписания с определяне на срок за
отстраняване на нарушението. При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му,
на нарушителя се съставя АУАН в съответствие с разпоредбите на тази наредба.
(7) При нарушаване на тази наредба от военнослужещи и служители в системата на МВР,
за съставените актове и наказателни постановления срещу тях, се сезират ръководителите
на ведомствата, в които работят.
(8) 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, а образуваната преписка
се изпраща на Районна прокуратура Дупница.
(9) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази наредба се
вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на
Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, на шестмесечие информира РУ на
МВР Бобов дол за наказателните постановления по издадени АУАН от служители на РУ.
(10) За неуредените случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания.

Раздел VII.
Административнонаказателни разпоредби
Чл.32 (1) Административнонаказателната отговорност е лична
(2) Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита
нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и
предупредително върху останалите граждани.
(3) За административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните
административни наказания: глоба за физическите лица, нарушители на тази наредба и
имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци.
Чл.33 Образуването на административно-наказателни производства, съставянето на
актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, както и
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изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете
на ЗАНН.
Чл.34 (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили
шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и
значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица и поставени под
запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато
съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1.Самостоятелен обект в режим на етажна собственост е обособена част от сграда в режим
на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.
2.Обитатели са физически или юридически лица, които не са собственици или ползватели
на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, които пребивават в тях
на друго правно основание
3.Ползватели са физически или юридически лица, които притежават вещно право на
ползване върху чужда вещ, самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост
4. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акта,
с който на нарушителя е наложено наказание или принудителна административна мярка за
същото по вид нарушение.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба е приета от Общински съвет Бобов дол и отменя раздел I, II, V и
VI от Наредбата за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община
Бобов дол, отнасящи се до осигуряване на обществения ред на територията на Община
Бобов дол, приета от ОбС Бобов дол, променена с Решение № 281 от Протокол №
14/25.11.2004 г. и Решение № 27 от Протокол № 2/24.02.2005 на ОбС Бобов дол,
променена с Решение №199/Протокол №13/29.12.2014 г., променена с Решение № 109 от
Протокол № 8/30.09.2015 г.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация.
§ 3. Контролът по спазване на наредбата се възлага на Кмета на Община Бобов дол.
§ 4. Тази наредба влиза в сила от влизане в сила на решението на Общински съвет Бобов
дол, с което е приета.
§ 5. Приетите изменения и допълнения на Наредба за опазване на обществения ред на
територията на Община Бобов дол, приети по Протокол № 8/30.09.2015 год., влизат в сила
в три дневен срок от датата на публикуването им.
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