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         П Р О Е К Т 

 
 
 
 
 
  

Н А Р Е Д Б А  №1 
ЗА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
 

Глава Първа 
Основни положения. Цел. 
 
Чл.1 (1) Тази наредба урежда: 
1. Опазването на обществения ред на територията на Община Елин Пелин с 

цел осигуряване на спокойно обитаване, отдих и труд на гражданите.  
2. Обществените отношения, свързани с: опазването на общинските имоти, 

предназначени за общо ползване на територията на Община Елин Пелин; 
поддържането на естетическия вид на населените места; и осигуряване 
безопасността на движение. 
         (2) Наредбата е задължителна за: 

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 
територията на общината. 

2.  Собствениците и обитателите на жилищни сгради. 
3. Председателите на управителни съвети или управителите на етажната 

собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на 
сградите и прилежащите терени. 

4. Управителите на търговски дружества, едноличните търговци, 
ръководителите на предприятия, учреждения и организации, а така също и на 
лицата, развиващи дейност на територията на Общината. 

 (3) Наредбата се прилага за населените места на територията на Община 
Елин Пелин. 

Чл. 2 Целта на наредбата е да осигури: 
1.  Спокойствието и нощната почивка на гражданите; 
2. Обществен ред на места за общо ползване; в държавни, общински, 

културни и увеселителни заведения; в заведенията за обществено хранене, 
обектите за търговия и услуги и  в сгради с режим на Етажна собственост.  

3. Ред за осъществяване на търговска дейност; 
4. Безопасното движение по улиците и пътищата, превозът на пътници и 

редът на паркиране на превозни средства; 
5. Чистотата и хигиената в населените места; извършване на строителни и 

ремонтни работи; 
6. Опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване 
7. Редът и културата на поведение на обществените места. 
8. Опазване на обществения ред и чистотата при провеждането на събрания, 

митинги и манифестации и други масови прояви. 
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Глава втора 
Осигуряване на спокойствие и нощната почивка на гражданите 

 
Чл.3. (1) Жителите и гостите на Община Елин Пелин могат да организират 

или да участват в организирани увеселителни, обществени и други прояви на 
територията на общината, като се съобразяват със спокойствието и нощната 
тишина на гражданите. 

Чл.4. (1)  За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на 
гражданите от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. се забранява: 

   1. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите на съседни 
жилищни сгради. 

   2. Вдигането на шум  от озвучителни системи, електронни  устройства, 
шумни апарати и машини  на открито и/или закрито в частни имоти, както и в такива 
публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и 
спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради. 

  3.  Вдигането на шум над допустимите стойности.        
  4.  Свиренето на музикални инструменти и високо пеене в жилищни сгради,  

репетиране, преподаване и музициране.  
  5. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на  

нерегламентирани места - тротоари, площади, улици, междужилищни  
пространства, градини, паркове и други територии общинска собственост,  както и в 
частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на 
гражданите.  

 (2). За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или 
ремонтни дейности могат да се извършват само в часовете от 8:00ч. до 14:00ч. и от 
16:00ч.до 19:00ч. след предварително уведомяване на съседите, най-малко 24 часа 
преди започването на дейността. 

 (3). Тържества, уреждани в домовете, свързани с ритуали при сключване на 
граждански брак, рождени или именни дни и други, могат да се провеждат с 
продължителност до 00:00 часа, след предварително съгласие на съседите.  

 (4) При установени нарушения по чл.4 виновните лица се наказват с глоба от 
50 до 100 лв. За повторно и следващи нарушения от едно естество виновните лица 
се наказват с глоба в размер до 200 лева. 

Чл. 5. (1) Шумни дейности: промишлена, складова, търговска и др., в 
жилищните сгради в режим на Етажна собственост (ЕС), се разрешава само след 
писмено съгласие на обитателите с нотариална заверка на подписите и решение на 
Общото събрание на ЕС при спазване на съответните законови изисквания. 
Разрешението се издава от общинската администрация. 

(2) При извършване на дейности по ал.1 без издадено надлежно разрешение 
виновните лица се наказват с глоба в размер на 50 лева, при повторно и следващи 
нарушения от едно естество - от 50 лв. до 200 лева или имуществена санкция в 
размер от 150 лева до 500 лева, и до 600 лева за всяко следващо. 

 
Глава трета 
Обществен ред на места за общо ползване, държавни, общински, културни и 
увеселителни заведения, заведенията за обществено хранене, обектите за 
търговия и услуги и сгради с режим на етажна собственост 
 
Раздел първи. 
Обществен ред в сгради с режим на Етажна собственост 
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Чл. 6. (1) Общественият ред в сгради с режим на ЕС се осигурява съобразно 
действащото законодателство и Вътрешните правила за обществен ред в 
съответната етажна собственост. 

 (2) При възможност, жилищата и другите обекти в сградите се снабдяват с 
локални сигнално-охранителни устройства. 

(3) Забранява се складиране на отпадъци и предмети в общите части на 
жилищните сгради - тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и др., които 
обитателите са длъжни да поддържат свободни и проходими.  

(4) При установени нарушения по ал.3 виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 50 до 100 лв. За повторно и следващи нарушения от едно естество 
виновните лица се наказват с глоба в размер от 100 до 500 лева. 
 
Раздел втори. 
Обществения ред в държавните, общински, културни и увеселителни 
заведения, заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и 
услуги 
 

Чл.7. (1) Гражданите спазват добрите нрави и обществения ред в 
държавните, общински, културни и увеселителни заведения, в заведенията за 
обществено хранене и в обектите за търговия и услуги. 

(2) При констатирани нарушения по ал.1, нарушителите се отстраняват от  
служителите на съответното заведение, а при невъзможност и при нужда 
сигнализират за съдействие органите на полицията. 

 (3) Лице, което си послужи с непристойни изрази или жестове, предизвика 
скандал, обижда граждани или служебни лица в нарушение на ал.1, се наказва с 
глоба в размер до 50 лева. При повторно нарушение на виновното лице се налага 
глоба в размер от 100 до 500  лева. 
 
Раздел трети.  
Обществен ред на места за общо ползване (улици, площади,паркове и т.н) 

 
Чл.8. (1) Хазартни игри се изършват в специално предназначените за целта 

игрални заведения. 
(2) Лицата организиращи и /или участващи в хазартни игри на обществено 

място, извън предназначените за това заведения, се наказват с  глобява в размер 
от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер от 500 лева до 1 000 лева.  
При повторно и следващи нарушения се налага глоба в размер от 100 до 1 000  
лева или имуществена санкция от 1 000 да 5 000 лева, както  и изземване на 
вещите за извършване на хазартната игра при всяко нарушение.  

Чл.9. (1) Забранява се употребата на огнестрелни, газови, пневматични и 
механични оръжия, устройства, пиротехнически средства и взривни вещества, 
застрашаващи спокойствието, здравето и живота на гражданите, освен в случаите 
изрично регламентирани в специалните закони. 

(2) Забранява се носенето на огнестрелно, газово, пневматично, механично и 
хладно оръжие и други общоопасни средства от лица в заведения, дискотеки, 
училища и други сгради с обществено предназначение, като реда и начина на 
организацията за недопускането им, е изцяло отговорност на собствениците на 
съответните заведения. 

(3) Забранява се употребата на пиротехнически изделия с увеселителна или 
друга цел без изрично писмено разрешение от Кмета на Община Елин Пелин. За 
издаване на разрешение заявителят представя и Разрешение за употреба, 
издадено от органите на МВР. 
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(4) Забранява се търговията на пиротехнически изделия без надлежно 
Разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадено съгласно ЗКВВООБ и 
Правилника за неговото прилагане. 

(5) Забранява се организиране и провеждане на боеве с животни. 
(6) За установени нарушения по ал.1 до ал. 5 включително, виновните лица 

се наказват с глоба в размер от 50 до 200 лева, за повторно и следващи нарушения   
се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева.  
 
 
Раздел четвърти 
Редът и осъществяването на търговска дейност 
 

Чл.10. (1) Търговия и услуги се извършват в определените за целта места 
включително и в преместваеми обекти, от лица притежаващи надлежна регистрация 
или разрешение съгласно нормативните изисквания.  

(2) Лицата извършващи търговска дейност в нарушение на ал.1 се наказват с 
глоба в размер от 50  до 250  лева. 

 Чл.11.(1) Всички лица, заети с амбулантна или подобна търговия или услуги, 
след приключване на работа са длъжни да приберът подвижните щандове и да 
почистят мястото, което са ползвали.  

(2) При нарушение на  изискванията по ал.1 виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 20 до 50 лева или имуществена санкция в размер от 50 до 100 лева.  

Чл.12. Лицата, извършващи търговска дейност в заведения за хранене и 
развлечения, игрални домове и компютърни зали на територията на Община Елин 
Пелин са длъжни: 

1. да осигурят поддържането на хигиенен и естетичен вид и в прилежащите в 
непосредствена близост територии; 

2. да спазват определеното работно време съответно за летния и зимния период.    
3. да поставят на видно място, на врата или витринно стакло, четливо написана 

табела съдържаща информация относно: фирменото наименование на съдържателя, 
седалище и адрес на управление; информация за работното време на обекта, трите 
имена на лицето определено за отговорник на обекта и телефон за контакти.  

Чл.13. (1) Работното време на търговските обекти се определя от собственика, 
ползвателя (държателя) му, който е длъжен да го обяви в Община Елин Пелин.  

(2) Режима на работа на заведенията за обществено хранене и развлечения и на 
прилежащата им търговска площ е в съответствие с лятно и зимно работно време, както 
следва:  
 1.  зимен период - 01.11. - 30.04 – до 23:00 часа; 

2.  летен период - 01.05. – 31.10. – до 24:00 часа. 
 
(3) Работното време на ресторанти, питейни заведения и барове /дискотеки/ в 

петък и събота, както и при официални и национални празници и празници на Общината 
може да бъде удължено до 04.00 часа, като за същото бъде издавана заповед от Кмета 
на общината при спазване изискванията на ал.4. 

(4) Забранява се използването на оркестри и други в заведения за обществено 
хранене и развлечения, намиращи се в жилищни сгради, както и прилежащата им 
търговска площ с изключение на обектите притежаващи шумозаглушителна инсталация 
и климатична инсталация.  

(5) При установени нарушения по чл.12 и чл.13 от настоящата Наредба, 
виновните лица се наказват с глоба в размер от 50 до 100 лева или имуществена 
санкция в размер до 250 лева.  

Чл.14.(1) Забранява се продажбата и сервирането на алкохолни напитки, тютюн и 
тютюневи изделия на лица под 18 години, както и на лица в нетрезво състояние.  
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 (2) Който продава или сервира спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия на 
лица под18 години или на лица във видимо нетрезво или дрогирано състояние се 
наказва с глоба в размер от 50 до 100 лева. При повторно нарушение на виновното 
лице се налага глоба в размер от 100 до 500  лева. 

(3) На собственикът или управителят на заведение, в което се продават или 
сервират спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под18 години, се налага 
глоба в размер до 100 лева. При повторно и следващи нарушения глобата е в размер 
от 250  до 500  лева. 

Чл.15.(1) Забранява се присъствието в питейни заведения, дискотеки, интернет 
клубове и др. подобни обществени заведения в които се сервира алкохол, както следва: 
 1. на лица до 14 години след 20:00 часа през зимното часово време и след 21:00 
часа през лятното часово време;  

2. на лица между 14 и 18 години след 21:00 часа през зимното часово време и 
след 22:00 часа през лятното часово време. 

(2) На лицето, допуснало деца под 18 години да посещават заведенията по ал.1 
без придружител, извън указания часови диапазон се налага глоба в размер до100 
лева. При повторно нарушение на виновните лица се налага глоба в размер от 100 
до 500  лева. 

(3) На собственикът или управителят на заведение по ал.1, допуснал посещаване 
на лица ненавършили 16 години повече от два пъти в месеца, извън указания часови 
диапазон се налага глоба в размер от 500  до 1000  лева. 

Чл.16 (1) Продажбата на алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия се 
извършва само в регистрирани търговски обекти и категоризирани заведения за 
хранене и развлечения. 

(2) Който продава алкохол и тютюнeви изделия в нарушение на изискванията по 
предходната алинея се се наказва с глоба в размер до 50 лева. При повторно 
нарушение на лицето се налага глоба в размер от 100 до 500 лева. 

Чл.17(1) Забранява се продажбата на алкохолни напитки в учебни, възпитателни 
и лечебни заведенияq на младежки забави, спортни игри и други подобни. 

(2) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на територията на 
детски, учебни и лечебни заведения.  

(3) При установени нарушения по ал.1 и ал.2 виновните лица се наказват с глоба 
в размер от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер до 200 лева. 
 
 
 
Глава четвърта. 
Безопасност и ред на движение по улиците и пътищата, превоз на пътници и ред 
на паркиране на превозни средства 
 

Чл. 18. Кметът на общината, съобразно със спецификата на териториите, 
съгласувано с полицията, със заповед определя: 

1.  Улици, площади, пътищата и други обществени места, по които се въвеждат 
ограничения или забрана за движение на превозни средства, строителни и 
селскостопански машини. 

2.  Постоянни места и режима за паркиране на превозните средства, както и 
временни места за панаири, традиционни сборове, масови атракционни и спортни 
прояви. 

3.  Обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища за 
превозните средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със 
значителни повреди, както и на снети от отчет превозни средства (без регистрационни 
номера). 
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4.  Местата за събиране на добитъка за паша и улиците и пътищата, по които той 
се извежда до местата за паша. 

Чл. 19. (1) Движението на верижни, строителни и др. извънгабаритни и/или тежки 
пътни превозни средства по улиците и общинските пътища на територията на общината 
се извърша съгласно изискванията на Наредба № 11 на МРРБ „За движение на 
извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства” и Наредбата за управление на 
общинските пътища на Община Елин Пелин. 

(2) Кметът на Общината може да издаде Разрешение за специално ползване на 
улици или общински пътища(по реда и при условията на Наредбата за УОП) за товарни 
автомобили и строителни машини за извършване на строителни работи - за срока на 
одобрения график за строителство. 

(3)  Лице, което въпреки наличието на ограничение, забрана и /или в нарушение 
изискванията на Наредбите по ал.1, управлява верижни, строителни и др. 
извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства по улиците или общинските 
пътища на територията на общината, се наказва с глоба в размер до 100 лева.  

(4) На юридическо лице, допуснало нарушаване на разрешителния режим по 
чл.19, ал.1 или движение на собствени, ползвани или наети верижни, строителни и др. 
извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, без наличие на Разрешение, 
съгласно чл.19 ал2, или в нарушение на изискванията на Наредба № 11 на МРРБ „За 
движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства” и Наредбата за 
управление на общинските пътища на Община Елин Пелин се налага имуществена 
санкция в размер от 1000 до 2000 лева. 

Чл.20 Разрешената скорост по улиците на територията на общината е 50 км/ч. В 
районите на училищата, детските градини и площадките за игра на децата скоростта на 
моторните превозни средства се ограничава на 20 км/ч.  

Чл.21.(1) Движението на велосипеди вечер и по здрач се осъществява с изправни 
светлоотразителни знаци или фарове. 

 (2) При нарушение на изискванията по ал.1, виновните лица се наказват с глоба 
от 20 до 50 лева. Малолетен или непълнолетен се предава на негов родител, 
настойник, попечител или лице, което отговаря за него и на него се налага 
предвидената глоба 

Чл. 22. (1) Паркирането на ППС се извършва само на разрешените за целта 
места. 

(2) Който е паркирал извън разрешено за целта място, се наказва с глоба в 
размер от 20 до 50 лева. При повторно нарушение на виновното лице се налага глоба в 
размер до 100  лева. 

(3) Който паркира или държи ППС или стопански машини върху обособена тревна 
площ, зелена площ, тротоар или детска площадка, върху или до противопожарни  
хидранти с което възпрепятства ползването им, незабавно премества ППС или 
машините по предписание от администрацията на Общината. При неизпълнение на 
предписанието виновното лице се наказва с глоба в размер от 20 до 50 лева. При 
повторно нарушение  се налага  глоба в размер от 50 до 150  лева.   

Чл.23. (1) Всеки може да се движи безпрепятствено и свободно по улиците и 
тротоарите на общината, съобразно правилата  за безопасност на движението. 

(2) Който поставя препятствия, с които ограничава свободното движение на хора 
и ППС по улиците, общинските пътища и тротоарите на територията на Общината без 
съгласуване с общинската комисия по безопасност на движението и разрешение за 
специално ползване от Кмета на Общината, незабавно премахва препятствията за своя 
сметка. При отказ да премахне препятствията и/или при повторно нарушение на 
виновното лице се налага глоба в размер от 60 до 100 лева. 

(3) В дворовете на училищата и детските заведения могат да влизат само 
обслужващи ППС с разрешение на съответния директор. 



 

 7 

(4) Който в двор на училище или детско заведение влезе с ППС (управлява) без 
да има разрешение за това от съответния директор, се наказва с глоба в размер от 20 
до 50 лева. При при повторно нарушение на виновното лице се налага глоба в размер 
от 60 до 150  лева. 

Чл.24. (1) Пътните превозни средства, строителните и селскостопанските машини 
се движат по общинската улична и пътна мрежа с почистени гуми. 

 (2) Който управлява ППС, строителни или селскостопански машини със 
замърсени  гуми се наказва с глоба в размер от 10 до 50 лева. 

Чл.25. (1) Спрените от движение превозни средства следва да се паркират в 
гаражи, в дворната част на недвижимите имоти за частно ползване, както и в 
обособените за тази цел обществени паркинги.  

(2) Длъжностни лица, определени от кмета на община Елин Пелин, със 
съдействието на полицията, установяват собствениците на спрените от движение 
превозните средства, паркирани извън определените за това места, и независимо от 
наложената им административна санкция връчват предписание на преместване на 
превозното средство в 14-дневен срок. 

(3) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт от 
длъжностните лица по предходната алинея, Кметът или упълномощено от него лице 
издава заповед за  преместване на превозното средство. 

(4) Заповедта по ал.  3 се изпълнява за сметка на собственика. 
(5) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен, или 

макар известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или 
по други обективни причини.  В тези случаи към констативния акт се прилага служебна 
записка и /или/ други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации 
по издирването на собственика.  

(6) Който не изпълни предписание по ал.2 се наказва с глоба в размер от 20 до 50 
лева. При отказ да плати глобата, или при повторно нарушение на виновното лице се 
налага глоба в размер от 150 до 500  лева. 

Чл. 26. (1) ППС с животинска тяга се допускат за движение по уличната и пътната 
общинска мрежа на територията на Община Елин Пелин. 

(2) Кметът на общината със заповед може да ограничава движението на ППС с 
животинска тяга, когато съществува опасност от възникване на ПТП или за нарушаване 
на естетиката на населените места.  

(3) ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на 
ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци. 

(4) При нарушение на изискванията по ал.3, виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 10 до 50 лева. При отказ да да плати глобата, или при повторно нарушение н 
глобата е в размер от 60  до 100  лева и се отнема превозното средство. 

 
 
Глава пета. 
Опазване и подържане чистотата на територията на общината. Ред за 
извършване на строително-ремонтни работи. 
 
Чл. 27. Лицата по чл.1, ал.2 са длъжни да опазват и подържат в естетически вид 

терените за общо ползване, да се грижат за чистотата на територията на общината и да 
спазват определения с наредбата и действащото законодателство ред за: предаването, 
събирането, превозването, претоварването, обезвреждането, разделното събиране и 
оползотворяването на опасни, промишлени, метални, битовите и строителни отпадъци. 

Чл. 28. (1) На територията на общината битовите отпадъци се изхвърлят на 
определените за това места. 

(2) Който изхвърля битови отпадъци извън определените за това места се 
наказва с глобява в размер от 20 до 50 лева.  
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(3) При отказ да събере отпадъците и/или при повторно нарушение, на виновното 
лице се налага глоба в размер от 60 до 200  лева. 

Чл.29. (1) Забранява се изхвърляне на отпадъци в съдове за ТБО или извън 
определените за това места, които могат да увредят или замърсят околната среда, в 
това число течни, агресивни, боядисващи, лесно запалими, експлозивни, опасни, 
токсични, болнични и други отпадъци. 

(2)  При установени нарушения по ал.1, виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 30 лева до 50 лева. Нарушителят е длъжен да премести отпадъците от 
контейнера за своя сметка.  

(3) При отказ да премести отпадъците и/или при повторно нарушение, на 
виновното лице се налага глоба в размер от 100 до 500  лева. 

(4)На лице, допуснало от негови работници или служители, изхвърляне на 
отпадъци, които могат да увредят или замърсят околната среда, в това число течни, 
агресивни, боядисващи, лесно запалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични и 
други отпадъци, на неопределени за това места, се налага имуществена санкция в 
размер от 1000 до 2000 лева. 

Чл. 30. (1) Забранява се изхвърляне на строителни, промишлени, метални 
отпадъци и вещи от бита в контейнерите за ТБО или на неуказаните за такива отпадъци 
места.  

(2) При установени нарушения по ал.1, виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 30 лева до 50 лева. Нарушителят е длъжен да премести отпадъците за своя 
сметка.  

 (3) При отказ да премести отпадъците и/или при повторно нарушение на лицето 
се налага глоба в размер от 100 до 500  лева. 

Чл. 31. При изгаряне сметта в клетките или съдовете за отпадъци на виновните 
лица се наказват с глоба в размер от 10 лева до 50 лева.  

Чл.32.(1)  Всеки е длъжен своевременно да почиства попивни и изгребни ями и да 
не допуска изтичането на фекални води. 

(2) Който допусне изтичане на фекални води, незабавно преустановява 
изтичането и почиства замърсения терен по предписан от администрацията начин. При 
неотстраняване изтичането на фекални води и непочистване на терена, виновните лица 
се наказват с глоба в размер от 50 до 100 лева. При повторно нарушение се налага  
глоба в размер от 100 лева до 500 лева.   

Чл.33.(1) Забранява се изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци, изливане 
на вода и други течности  от балконите на сгради с режим на ЕС. 

(2)  При установено нарушение по ал.1, виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 10 лева до 50 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 60  
до 100  лева. 

Чл.34. (1) При извършване на ремонтни и др. подобни дейности на машини, 
моторни превозни средства и др, при което се допуска замърсяване на улиците, 
площадите и други места за обществено ползване с масла, метални стружки, боя и 
други вредни за околната среда отпадъци, всеки е длъжен след приключване на 
съответната дейност за деня, да почисти замърсения терен. 

 (2) При неизпълнение на изискванията по ал.1, виновните лица се наказват с 
глоба в размер от 20 до 50 лева. При повторно нарушение глобата е в размер от 100  
до 250  лева. 

Чл. 35. (1) Превозни средства, машини, вещи и други се паркират и държат по 
начин, който не пречи на събирането и извозването на отпадъците;  

(2) Който държи или паркира ППС, държи вещи и др., по начин, който пречи на 
събирането и извозването на отпадъците, незабавно и за своя сметка премества ППС, 
машината или вещта.  

(3) При неизпълнение на изискванията по ал.1 и ал.2 на собственика се налага 
глоба в размер от 100  до 250  лева.  
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Чл.36. (1) Изземването на: пръст, пясък и други инертни материали на 
територията на Община Елин Пелин може да се извършва след издадено надлеждно 
разрешение. 

(2) Който изземва без надлежно разрешение пръст, пясък и други инертни 
материали на територията на Община Елин Пелин е длъжен незабавно да  
преустановява изземването и се наказва с  глоба в размер от 20 до 50 лева.  

(3) При повторно нарушение се налага глоба в размер от 500  до 1000  лева.  
(4). На лице допуснало негови работници или служители да изземват пръст, пясък 

и други инертни материали без надлежно разрешение, се налага имуществена санкция 
в размер от 1000  до 5000  лева.  

Чл.37.(1) При извършване на строителни и строително-ремонтни дейности 
извозването на отпадъците се извършва до 17.00 часа. Администрацията на общината 
може да издаде надлежно разрешение за извозване на отпадъци след 17.00 часа, след 
подаване на молба от заинтересованото лице. 

(2) На водач на ППС, който при извършване на строителни или строително-
ремонтни дейности извозва отпадъците след 17.00 часа без надлежно разрешение, се 
наказва с глоба в размер от 20 до 50 лева.  

 (3) На лице, допуснало негови работници или служители да извозват отпадъците 
след 17.00 часа без надлежно разрешение, се налага имуществена санкция  в размер 
от 500  до 1000  лева.  

Чл.38. (1) Забранява се извършване на строително-ремонтна или строителна 
дейност без определена (съгласно ЗУТ) от Община Елин Пелин  площадка и без 
ограждения на площадката, които да са обезопасени и с естетичен вид. 

(2) Който извършва строително-ремонтна или строителна дейност в нарушение на 
изискванията по ал.1, незабавно преустановява дейността и се наказва с глоба в 
размер от 20 до 50 лева.  

(3) При не преустановяване на строително-ремонтна или строителна дейност 
и/или отказ да плати наложената санкция, на лицето се налага глоба в размер от 100  
до 250  лева.  

(4) Ако строително-ремонтна или строителна дейност се извършва, без 
определена и оградена площадка, от юридическо лице или едноличен търговец, му се 
налага имуществена санкция  в размер от 500  до 1000  лева. 

Чл. 39. (1) Забранява се стоварване и съхраняване на строителни разтвори и 
материали на общински терени без разрешението на Общината и без обезопасяването 
им чрез поставянето им в съдове, контейнери и нарочни площадки;  

(2) Който стоварва и/или съхранява строителни разтвори и/или материали,  на 
общински терени без разрешението на Общината и без обезопасяването им, чрез 
поставянето им в съдове, контейнери и нарочни площадки, незабавно изпълнява 
дадено му от администрацията предписание и се наказва с глоба в размер от 20 до 50 
лева. При повторно нарушение или отказ да изпълни предписанието глобата е в размер 
от 100 до 500 лева. 

(3) Лице допуснало негови работници или служители да стоварват и/или 
съхраняват строителни разтвори и/или материали,  на общински терени без 
разрешението на Общината и без обезопасяването им, чрез поставянето им в съдове, 
контейнери и нарочни площадки, се налага имуществена санкция в размер от 200 до 
1000 лева. 

Чл. 40. (1) Юридическите или физическите лица са длъжни да възстановят 
естетичния вид на използваните строителни площадки и причинените на околната 
среда щети след окончателното завършване на строителната или строително-
монтажната дейност;  

(2) Лице, което не възстанови естетичния вид на използваните строителни 
площадки и причинените на околната среда щети в тридневен срок след окончателното 
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завършване на строителната или строително-монтажната дейност, се наказва с глоба 
или му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева. 

Чл.41. (1) Забранява се отвеждането на води от строителни площадки или 
бетонни възли без пречистване в шахтите на уличната канализация;  

(2) Технически ръководител, който допусне отвеждането на води от строителни 
площадки или бетонни възли без пречистване в шахтите на уличната канализация, 
незабавно преустановява нарушението и се наказва с глоба в размер на 50 лева. При 
непреустановяване на отвеждането на водите и/или при повторно нарушение глобата е 
в размер до 500 лева. 

(3) На лице, допуснало негови работници или служители да отвеждат води от 
строителни площадки или бетонни възли без пречистване в шахтите на уличната 
канализация, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. 

Чл.42. (1) Забранява се поставяне без разрешение от Община Елин Пелин(по 
реда на ЗУТ) на фургони и временни съоръжения на общински терени, извън районите 
на строителните площадки;  

(2) При нарушение на изискванията по ал.1, виновните лица се наказват с глоба в 
размер от 30 до 50 лева.  

(3) При отказ да премахне фургоните или съоръженията и/или при повторно 
нарушение на виновното лице се налага глоба в размер от 500  до 1000  лева, а 
фургоните или съоръженията се конфискуват. 

(4) На лице, допуснало негови работници или служители, да поставят без 
разрешение от Община Елин Пелин фургони или временни съоръжения на общински 
терени, извън районите на строителните площадки, се налага имуществена санкция в 
размер от 500 до 2000 лева. 

(5) При не преместване на фургоните или съоръженията от лице, на което е 
дадено предписание за преместване, се налага имуществена санкция в размер от 1000 
до 3000 лева, а фургоните или съоръженията се конфискуват. 

 Чл.43 (1)Забранява се, без Разрешение от Общината (съгласно чл.72 ал.1 и 
чл.148 от Закона за устройство на територията), извършването на пътно-ремонтна 
дейност и прокарване на инженерна инфраструктура, вкл. прокопаване за отклонения, в 
площи- общинска публична собственост. 

  (2)Повредени при прокопаването съществуващи подземни проводи и 
съоръжения се ремонтират от преките извършители (изпълнители и/или възложители) 
незабавно и за тяхна сметка, съгласувано със съответните потърпевши 
собственици(ползватели) на тези проводи и съоръжения, по реда на чл.72 ал.2 от ЗУТ.  

  (3) Прокарването и построяването, в имоти публична общинска собственост, на 
подземни проводи(мрежи) и съоръжения от експлоатационни предприятия, юридически 
или физически лица, които не са подчинени пряко на Общината се извършва по реда на 
Закона за задълженията и договорите и раздел ІІ от Закона за устройство на 
територията(ЗУТ). 

  (4) При извършване на изкопни и други работи, при които се нарушават 
настилките на пътните платна, тротоарите и други площи ПОС, преди издаване на 
разрешението по ал.1 техния възложител(изпълнител) внася по сметка на  Общината 
гаранционна сума(депозит) в размер на: 

-  150лв за 1м2 разкопана площ - за асфалтирани пътни платна на общинските 
пътища;  

- 100лв за 1м2 разкопана площ - за асфалтирани площи и пътни платна на улици 
или тротоари с трайни настилки; 

- 70лв за 1м2 разкопана площ от озеленени площи ПОС и от пътни платна с 
нетрайна настилка; 

- 50лв за 1м2 разкопана площ от неблагоустроени улици и  терени ПОС. 
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  (5) Възстановяването на прокопаните площи в първоначалния им вид се 
извършва от извършителите на строителната дейност (строителни или специализирани 
фирми, юридически или физически лица) за тяхна сметка.  

  (6) Изпълнението на условията на Разрешението от Общината за 
възстановяване на площите ПОС(ал.1 и ал.5), след приключване на строителните 
работи, се удостоверява от комисия на общинската администрация по представено 
писмено заявление от възложителя (изпълнителя), придружено от копие от документа 
за внесена гаранция(депозит) и копие от Разрешението по ал.1, след което, ако следва, 
се възстановява внесената  гаранционна сума. 

 (7) На лице, което извършва без Разрешение от Община Елин Пелин(чл.72 ал.1 и 
чл.148 от ЗУТ) пътно-ремонтна дейност, прокарва и/или построява инженерна 
инфраструктура и поврежда (разкопава/разрушава) площи ПОС, се налага имуществена 
санкция в размер от 500 до 1500 лева. Същата санкция се налага и когато при 
наличието на Разрешение за извършване на дейностите, не се спазват нормативно 
определените изискванията за обезопасяване и сигнализация или не се възстановят 
терените в определения срок . 

Чл.44. (1) Водачите на ППС са длъжни да превозват строителни материали, 
инертни материали, пръст и отпадъци с превозни средства, снабдени с контейнери или 
с добре уплътнени каросерии и покривала. 

(2)  За установени нарушения по предходната алинея виновните лица се наказват 
с глоба в размер от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер до 500 лева.  

(3) При повторно и следващи нарушения от едно естество глобата е в размер 
от 200  до 500  лева, а имуществената санкция в размер от 500 до 1000 лева. 

Чл. 45. (1) Всеки е длъжен да поддържа в чист и прилежен вид тротоарите, 
алеите, улиците и другите публични площи. 

 (2) Който държи на тротоар, алея, улица, в зелена площ, детска площадка и 
градина, или е допуснал пред имота, на който е собственик, наемател, държател или 
обитател, държането на: тор, автомобили, сгур, пръст, строителни материали, битови 
вещи и др., незабавно, по предписание от общинската администрация, освобождава 
общинските площи-ПОС от вещите или материалите, и се наказва с глоба в размер от 
20 до 50 лева. При повторно нарушение, отказ да плати глоба или да премести вещите 
или материалите, на виновното лице се налага глоба в размер от 250  до 1000  лева. 
 
 
Глава шеста 
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване 
 

Чл. 46.(1)  Забранява се: 
1. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните 

инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и организациите, които 
ги стопанисват; 

2.  Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от 
Общината; 

3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, 
както и газенето на обособените тревни площи; 

4.  Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, 
събирането на яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и 
хранилки; 

5. Ползуването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, 
поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, 
тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна 
вода (За тази цел съответните собственици и ползватели могат да ползват местни 
водоизточници); 
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6. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови 
и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите; 

7. Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните 
съоръжения; 

8. Повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, 
поставени на определените за тази цел места; 

9. Разлепване на печатни материали извън определените за това места; 
10. Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и други 

съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на 
други обществени места; 

11. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и 
съоръжения; на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните 
по спирките на обществения транспорт; на обществените чешми и уличните хидранти; 
уличните и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и 
площи; на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, 
сгради и огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, 
ограждания, съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински 
обекти; 

12. Паша на животни в границите на населените места; 
13. Извеждане, разхождане, водене на паша на животни, извън указаните със 

заповедта по чл.18, т.4 маршрути; 
14. Пускане без надзор и повод на кучета и др. домашни любимци извън 

дворовете и жилищата; 
15. изхвърлянето на сгурия от печките в кофите за боклук. 
(2) За установени нарушения по ал.1 виновните лица се наказват с глоба в 

размер от 50 до 100 лева. 
(3) Ако с деянието е причинена имуществена вреда, нарушителят отстранява за 

своя сметка причинената щета или заплаща стойността на увредената вещ по цени 
определени от комисия, определена от кмета на Общината, но не по-ниски от средните 
пазарни, по начин и срок указан му от администрацията на Общината. 

(4) На лицето, което откаже да възстанови причинената щета или 
възстановяването на увредената от него вещ, или извърши повторно нарушение се 
налага глоба в размер от 250  до 5000  лева, но с размер на глобата не по-нисък от 
стойността на увредената вещ. 

Чл.47. Лицата, които повреждат държавни или общински имоти или вещи, когато 
деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, 
се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената отговорност за 
причинените вреди. 

Чл.48. (1) При отстраняване на аварии, изграждане, полагане, подмяна на 
водопроводни и други инфраструктурни съоръжения под елементи на транспортната 
техническа инфраструктура,  съответните експлотационни дружества са длъжни за своя 
сметка да възстановят пътната и пешеходната настилка, като осигурят необходимата 
устойчивост, срещу пропадане на съоръженията, в съответствие с инструкциите и 
нормативните технически изисквания за съответните видове работи. 

(2) При сигнал за авария съответните експлотационните дружества в срок от 24 
часа са длъжни да уведомят администрацията на Общината и да отстранят аварията в 
срок от 48 часа, но не по-късно от 72 часа. 

(3) Когато в администрацията на Общината постъпи сигнал за авария на 
съответното експлотационно дружество, се посочва срока за отстраняването й. 

(4) За неизпълнение на задължение по ал.1 в срок, съгласно изискванията на 
закона се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лева, . 

(5) За неизпълнение на задължение по ал.3 се налага имуществена санкция в 
размер от 100 до 500 лева. 
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Глава седма.  
Ред и култура на поведение на обществени места.  

 
Чл. 49. (1) Жителите и гостите на община Елин Пелин са длъжни на обществени 

места да спазват общоприети норми на култура и поведение. 
(2) Който на обществено място си послужи с непристойни изрази или жестове, 

предизвиква скандали, обижда граждани или служебни лица, се наказва с глоба в 
размер от 20 до 50 лв. 

(3) При повторно нарушение глобата е в размер от 100 до 200 лева. 
 
 
 
Глава осма 
Опазване на обществения ред и чистотата при провеждането на събрания, 
митинги и манифестации и други масови прояви 

 
            Чл.50.  (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от 
граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при 
спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 

(2) Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до кмета на Общината. 
(3) Уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се подават най-малко в 7 дневен 

срок преди началото на планираното провеждане на проявата. 
Чл.51.  (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: 

пълното наименованието на организатора и неговото седалище; точните имена и 
адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, 
мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците. 

(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по 
предходната алинея, се посочва и пътя на движението й. 

Чл.52. Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват 
провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е 
наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ. 

Чл. 53.  (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на 
уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други 
прояви за същото време, място и път на движение съответните органи осигуряват 
провеждането само на проявата по първото уведомление. 

(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането 
на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на 
двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи 
на общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между 
заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в 
различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската 
администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която е 
пристигнало първото уведомление. 

Чл.54.  (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят 
спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните 
площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от 
повреждане и унищожаване. 

 (2) Общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат 
необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на 
обществения ред и безопасността на движението. 
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  (3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове 
на нарушителите. 

 Чл.55.  Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на 
съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от 
същия закон. 

Чл. 56.  Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на 
открити общински площи; извън предназначените за целта места (стадиони, зали, 
салони) се дава от кмета на общината по реда и условията на тази глава. 

Чл.57. (1) За неспазване разпоредбите на настоящата глава на виновните лица 
се налагат глоби в размер от 50 до 100 лева или имуществена санкция в размер от 100 
до 200 лева. 

 
 
Глава девета 
Администртивно-наказателно прозводство 
 

Чл.58 Контролът по изпълнение изискванията на тази Наредба се осъществява 
от: Кмета на Община Елин Пелин, Кметовете/кметски наместници на населени места на 
територията на Община Елин Пелин и Началника на РУП-гр.Елин Пелин.  

Чл.59 (1) Нарушенията по тази Наредба се констатират с актове от контролните 
органи на Общината, РУП-гр.Елин Пелин и Кметовете/кметските наместници на 
населени места.  

Чл. 60. (1) Административнонаказателно производство се образува със съставяне 
на акт за установяване на извършеното административно нарушение по образец – 
Приложение № 1. 

(2) Към акта се прилагат  възраженията, събраните доказателства и всички 
приложения към преписката. 

(3) След получаване на преписката Кметът на Общината:  
1. връща на актосъставителя издадения от него акт, ако установи, че не е бил 

предявен на нарушителя; 
2. уведомява за съставения акт пострадалите от нарушението, ако има такива и 

адресите им са известни; 
3. извършва проверка на акта с оглед на неговата законосъобразност и 

обоснованост; 
4. преценява възраженията и събраните доказателства; 
5. при необходимост възлага на длъжностни лица от администрацията 

извършване на  разследване на спорните обстоятелства. 
(4) След изтичане на шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 ЗАНН при  

непроизнасяне от страна на Кмета производството се прекратява. 
Чл. 59. Фактите и обстоятелствата, доказващи извършеното нарушение в 

административно-наказателното производство по настоящата наредба се установяват 
чрез: технически средства-електронни и механични съоръжения, обяснения, 
декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени 
доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са 
забранени със закон, освен ако специален закон предписва доказването на някои факти 
и обстоятелства да се извърши и с други средства. 

Чл.60. (1)  Въз основа на съставените актове Кметът на община Елин Пелин или 
писмено упълномощени от него длъжностни лица, издават на нарушителите 
наказателни постановления, ако няма основание за прилагане разпоредбите на чл. 39, 
ал.1 и ал.2 от ЗАНН. 

(2) Наказателното постановление /образец Приложение № 2/ съдържа: 
1. трите имена и длъжността на лицето, което го е издало; 
2.  датата на издаването и номера на постановлението; 
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3. датата на акта, въз основа на който се издава, и името и длъжността на 
актосъставителя; 

4. трите имена на нарушителя, ЕГН и точния му адрес; 
5.описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, 

обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го 
потвърждават; 

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 
7. вида и размера на наказанието; 
8. вещите, които се отнемат в полза на Общината; 
9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати; 
10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и 

пред кой съд. 
(3) Наказателното постановление задължително се подписва от длъжностното 

лице, което го е издало и се подпечатва с печата на Общината(Кметството). 
(4) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на 

нарушителя и на поискалия обезщетение. Когато нарушителят или поискалият 
обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, 
наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за 
връчено от деня на отбелязването. 

Чл.61. (1) Образуването на административно-наказателни производства за 
нарушения, съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на 
наказателните постановления, определянето на обезщетенията за причинените от 
нарушителите вреди, както и изпълнението на влезлите в сила наказателни 
постановления, става по реда, определен в Закона за административните нарушения и 
наказания.  

Чл. 62. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, 
навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират 
свойството и значението на извършеното и да ръководят постъпките си. 

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 
до 16 години и поставени под пълно 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 (чл.26, ал.3 от 
ЗАНН). 

Чл.64.(1) Кметът на общината прекратява преписката с мотивирана резолюция,  
когато установи, че: 

1. деянието не е нарушение; 
2. нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител; 
3. деянието не може да се вмени във вина на лицето. 
(2) Преписката следва да бъде прекратена дори при констатиране само на един 

от горепосочените елементи. 
(3) С резолюцията Кметът на общината постановява и връщане на иззетите вещи, 

освен ако притежаването им е забранено.  
(4) Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се 

постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове. 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1.  По смисъла на наредбата: 
1. “Обществен ред” е системата от обществени отношения, регулирани от правни 

и морални норми и правила за поведение в обществото, чието спазване осигурява 
неприкосновеността на гражданите, защита на правата и законните им интереси, 
нормалното функциониране на държавните и общинските органи и обществени 
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организации, охраната на личната и обществена безопасност при някои дейности, с цел 
създаване и поддържане на приветлив и естетичен вид на населените места и 
хармонична жизнена среда; 

2. „Шумни дейности” са дейности, при които е налице денонощно, дневно или 
нощно излагането на човешкия организъм на въздействието на фактора шум, при което 
въздействие  се предизвиква дискомфорт. 

3. „Повторно нарушение” по смисъла на Наредбата е нарушение, което е 
извършено по един и същи текст до 12 месеца от датата на извършване на първото 
нарушение. 

 
§2. Определенията за дейности, предизвикващи шум, нива и допустими 

въздействия на експозиция на фактора шум, се определят, съобразно изискванията на 
Наредба № 6 от 26 юни 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 на 
Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите 
(обн. Дв. бр.58 от 18 юли 2006г.). 

 
§3. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането 

й в съответствие с чл. 21 от ЗМСМА. 
 
§4. Собственици, наематели, държатели, ползватели на обекти по Закона за 

туризма, на търговски обекти, офиси, жилища и др. са длъжни да осигуряват свободен 
достъп за контрол на органите по настоящата Наредба. 

§5. За възпрепятстване по какъвто и да е начин на контрол и изпълнение на 
задължения по настоящата Наредба, на виновното лице с налага глоба или 
имуществена санкция в размер от 250  до 500  лева.  

 
§6. За неуредените с Наредбата случаи се прилагат разпоредбите на 

действащите закони или се приемат Решения на Общинския съвет. 
 
§7. Неразделна част от наредбата са Приложение 1 и Приложение 2 както и 

образец на Фиш за налагане на глоба на място - Приложение 3. 
 
§8. Наредбата е приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с Решение № 

……… по Протокол № …….от ……….. и отменя Наредба №1, приета с решение 
№1513 по Протокол №54 от 28.07.2011г. на Общински съвет - Елин Пелин.  
 
§9. Настоящата Наредба влиза в сила 14 дни след приемането й. 
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     Приложение № 1 Образец на акт за административно нарушение  
 
 

  
 
                                                           ОБЩИНА  ЕЛИН  ПЕЛИН 
 
 
             гр.Елин Пелин, пл.”Независимост” №1, тел: 0725/68620, факс: 0725/60200, ЦУИГ:0725/60220 

 
 

                                                АКТ  № ............................. 
 

за установяване на административно нарушение 
 

 
Днес, ......................... 20 .................... г.,  

 
Подписаният: 

 
 ................................................................................................................................................................. 
 
име, презиме, фамилия на длъжност .............................................................................  към община 
 
 Елин Пелин в присъствието на свидетелите: 
 
................................................................................................................................................................ , 

(трите имена по лична карта и адрес по л.к.) 
ЕГН: ................................................................ 

 
1. очевидец;  2. присъствал при установяване на нарушението. 3. при съставянето на акта 

нарушението; 
 
ЕГН ................................................................ 
 
Съставих настоящия акт против:  
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........................................................................................................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ........................................................ , 
 
живущ ........................................................................в гр. (с.) ..................................................... ....., 
 
за това, че: 
1. На ............................   20 .......................   г. в гр. (с.) ..................................................................... 
 

(посочват се датата и обстоятелствата при извършване на нарушенията) 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
с което е нарушил: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 

(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени) 
 
От нарушението са претърпели (не са претърпени) имуществени вреди 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................................. 

(посочват се трите имена 
(наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени) 
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Иззех като доказателства: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене) 
 
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

(попълва се от нарушителя) 
Уведомен съм, че в 3 - дневен срок от запознаването със съдържанието на акта мога да 

направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да 
посочвам новия. 
 
Настоящият акт се състави в 4 еднообразни екземпляра. 
 
Актосъставител: .......................... 

      (подпис) 
 
Свидетели: 1. ............................... 
                               (подпис) 

        2. ................................ 
                               (подпис) 
 
Запознат със съдържанието на акта нарушител: 
 

        .............................. 
                             (подпис) 
 
 Дата на запознаване с акта: ............................... год. 

Забележка: Отказът на нарушителя да се запознае със съдържанието на акта се установява 
с подписа на един свидетел 
 
................................................................................................................................................................... 

(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта) 
 
Дата ................/.................. г. 
 
Подпис на свидетеля: 
 
.................................... 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
 
                                                           ОБЩИНА  ЕЛИН  ПЕЛИН 
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             гр.Елин Пелин, пл.”Независимост” №1, тел: 0725/68620, факс: 0725/60200, ЦУИГ:0725/60220 
  
 

Р А З П И С К А 
На основание чл.43, ал.5 от ЗАНН 

 
Подписаният ......................................................................................................... 
    (трите имена по л.к. и ЕГН) 
 
получих препис от акт № .............................../................. г.  
 Уведомен съм, че в  тридневен срок  мога  да направя  допълнителни  обяснения и 
възражения. 
 Задължавам се при промяна на адреса да посочвам новите данни. 
 
ПОДПИС:  .......................... 
ДАТА:   ..................................... 
 
(на получаване на препис от акта) 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
      Приложение № 2 Образец на Наказателно постановление  
 
 
 

  
 
                                                           ОБЩИНА  ЕЛИН  ПЕЛИН 
 
 
             гр.Елин Пелин, пл.”Независимост” №1, тел: 0725/68620, факс: 0725/60200, ЦУИГ:0725/60220 
 
 

НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№ …………..... / ...... 20  ......  г. 
 
 
 Днес, ........................ 20 ….... г., подписаният ....................................................................... 
 
  .................................................................................................................................................................. 

/собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административно наказващия орган/ 
 
като разгледах акт за установяване на административно нарушение №  ....... от ........... 20 ...... г., 
 
съставен от    
................................................................................................................................................................... 

/трите имена на актосъставителя/ 
на длъжност ...... ……………………………………………………….............…….. в община Елин Пелин 
 
против....................................................................................................................................................... 

/собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за физическо лице), наименование на 
предприятието за ЮЛ/ 

ЕГН: ....................................................................            БУЛСТАТ  ......................................................          
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адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с./  
.................................................................................................................................................................. 
 
месторабота 
................................................................................................................................................................... 
 
представлявано от   ......................................................................................................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име, ЕГН  на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ / 
 

УСТАНОВИХ: 
 

 
На ............................   20 .......................   г. в гр. (с.) 
.................................................................................................................................................................. 

/посочват се датата и обстоятелствата при извършване на нарушенията/ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
Осъществен е състава на чл. 
................................................................................................................................................................... 

/разпоредби, които са били нарушени/ 
във връзка с чл.  ..................................................................................................................................... 
 
 
Нарушението е за   .......................  път. 
 
.................................................................................................................................................................. 
/посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение/ 
Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:    
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

/описва се протокола за извършената проверка и др. събрани доказателства, писмени обяснения, 
декларации, веществени доказателства и др./ 

 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 Предвид изложеното и на основание  чл. 53 във връзка с  чл. 27 /чл. 83/ и чл. 3, ал. 2 
от Закона за административните нарушения и наказания    
 

 
ПОСТАНОВИХ: 

 
 НАЛАГАМ на  
................................................................................................................................................................... 

/собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за физическо лице), наименование на 
предприятието ( за ЮЛ)/ 

 
Служ. №..........................................................             БУЛСТАТ ...........................................................    
           
адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с./  
................................................................................................................................................................... 
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представлявано от  
.................................................................................................................................................................. 
/собствено,бащино и фамилно име, ЕГН  на представителя и длъжност, когато нарушителя е ЕТ или 

ЮЛ/ 
административна санкция: глоба в размер на  ...... ............................................................................. 
лева, 

/посочва се цифром и словом  размера на санкцията/ 
 
на основание чл. 
................................................................................................................................................................... 

/законовите разпоредби, регламентиращи санкцията/ 
 

лишаване от право да упражнява дейност 
................................................................................................................................................................... 

/посочва се вида на дейността, от чието упражняване се лишава нарушителя/ 
 
 

за срок от  ....................................... , на основание чл. ........................................................................ 
/законовите разпоредби, регламентиращи санкцията/ 

 
ОТНЕМАМ в полза на община Елин Пелин следните вещи: 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 

/описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документа, с който са иззети/ 
 
на основание чл. 
................................................................................................................................................................... 

/посочва се правната норма, регламентираща отнемането на  движими вещи в полза наобщинта/ 
 Настоящето постановление може да бъде обжалвано в 7 дневен срок  пред Районен съд 
Елин Пелин, чрез  община Елин Пелин 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: ................................................ 
 

       /подпис/     
 
 

Запознат със съдържанието на Наказателното постановление нарушител: 
 
.............................. 
      (подпис) 
 
 Дата на запознаване с акта: ............................... год. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                                                           ОБЩИНА  ЕЛИН  ПЕЛИН 
 
 
             гр.Елин Пелин, пл.”Независимост” №1, тел: 0725/68620, факс: 0725/60200, ЦУИГ:0725/60220 
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                                                               Р  А  З  П  И  С  К  А 
 
Днес ............................... г.,  
 
.................................................................................................................. с ЕГН .................................. 

(име, презиме, фамилия) 
 

на длъжност .......................................................................... в качеството си на  .............................. 
 
на  ............................................................................................................................................................ 

(име/наименование на нарушителя/задълженото лице) 
Служ. № ............................................................              БУЛСТАТ ........................................................                
 
получих екземпляр от  ............................................................................................................................ 
издаден от  .................................................................... , на длъжност ................................................. 
при община Елин Пелин 
 
При получаване на  ............................................... от пълнолетен член на семейството, същият се 
задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник. 
 
ВРЪЧИЛ: ........................................................................         ПОЛУЧИЛ: ............................................ 
 
........................................................................................          ................................................................ 

(трите имена, длъжност)                                                 (трите имена, длъжност) 
 
Подпис: ...........................................            Подпис: ............................................... 
 
БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ:    (при отказ)                            СВИДЕТЕЛИ:  
 
Днес, ......................................... г. лицето.,                             1. ...... ..................................................                  
                                                                                                                     (трите имена и ЕГН) 
.........................................................................                           ........................................................... 
                         (трите имена)  
                                                                                           
в качеството му на  ..................................... ,                          адрес: ................................................. 
 
..........................................................................                         ПОДПИС: ........................                 
( име/наименование на нарушителя/задължено лице)         
отказа да получи екземпляр от настоящия акт.                   2. ........................................................ 

                                                                                                      (трите имена и ЕГН) 
 
ВРЪЧИЛ: ....................................................................             ............................................................ 
                        
..................................................................................... 
                     (трите имена и длъжност)                                 адрес: ............................................... 
 
 
ПОДПИС: ..............................                                                 ПОДПИС: ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


