
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА  № 1 

 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 

ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ I 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с 
осигуряването на обществения ред и опазване на общественото имущество на 
територията на Община Ботевград. 
Чл. 2. Наредбата определя правомощията и задълженията на Общинската 
администрация и кметствата от една страна и правата и задълженията на 
ръководителите на фирми, стопански и други организации и граждани от друга 
страна. 
Чл. З. Наредбата има действие спрямо всички постоянно живеещи и 
временно пребиваващи лица във всички селища на общината. 
 

 
                                        РАЗДЕЛ II 

                                  Права и задължения 

А. Правомощия и задължения на Общинската администрация и 
кметствата 
Чл. 4. Общинската администрация осигурява контрола по спазването на 
ограничителните мерки записани в наредбата и налага на нарушителите 
предвидените санкции. 
Чл. 5. Общинската администрация и кметствата са длъжни да осигурят 
телефонна връзка за получаване на сигналите за нарушения на наредбата, в 
утвърденото за администрацията работно време, като регистрират същите в 
дневник. Номерата на определените за целта телефони да се съобщават по 
подходящ начин на населението. 
Чл. 6. В зависимост от нарушението и степента му на обществена значимост 
дежурните в общината и кметствата са длъжни да предприемат незабавни 
мерки като го адресират до общинските служби, общинската полиция или 
специализираните органи. 
Б. Права и задължения на ръководителите на фирми, стопански и други 
организации и гражданите 
Чл. 7. Ръководителите на фирми, стопански и други организации и граждани 
имат право да изискват от общинската администрация и кметствата 
осъществяването на действен контрол по спазването на разпоредбите на 
наредбата. 
Чл. 8. Същите имат право да изискват писмен отговор от кметовете и 
кметските наместници за предприетите мерки по отправените към тях сигнали 
за нарушения. 
Чл. 9. В случай на нанесени материални и други щети вследствие на 
бездействие на общинската администрация и кметствата, ръководителите на 
фирми, организации и граждани имат право да потърсят обезщетенията си по 
съдебен път. 
Чл. 10. Ръководители на фирми и организации и гражданите са длъжни да 
спазват стриктно разпоредбите на тази наредба. 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ III 

Осигуряване на обществения ред и спокойствие, 

експлоатация и опазване на общинските имоти, 

предназначени за общо ползване 

 

Чл. 11. Забранява се: 
1. Високото говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е 

начин на шум на обществените места, в близост до жилищата на 
гражданите, в обществения транспорт и други места през времето от 
22 часа вечер до 6 часа сутринта и в жилищните зони от 14 часа до 
16 часа следобед. 

2. Инсталирането и престояването на маси за открито сервиране в 
обществените пространства - тротоари и други, в часовете от 22 
часа до 6 часа сутринта, когато обектът се намира в непосредствена 
близост  до  жилищна  сграда  -  на  тротоара  и  площадки  пред 
блоковите пространства. 

3. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи 
обичайните норми за морал и поведение по улиците, площадите и 
други обществени места, както и неприлични изрази, оскърбително 
отношение и държание към гражданите и органите на властта или 
скарване,   сбиване   и   други   действия,   с   които   се   нарушава 
обществения ред и спокойствие. 

4. Повреждането на благоустройствени и комунални съоръжения - 
настилки,  озеленяване,  гробища,  водоснабдяване и канализация, 
електрификация  и  други,   на  телефонните  обществени  апарати, 
съоръжения и кабини, на заслоните по спирките на обществения 
транспорт, на обществените чешми, парковите осветителни тела и 
съоръжения, на афишните съоръжения и площи, на скулптурно 
декоративните   фигури  и   елементи,   на  обществените  тоалетни, сгради и 
огради, както и на всякакви други общински имоти. 

5. Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от 
техническа служба. 

6. Отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и 
надземните инсталационни колектори без писмено разрешение от 
организациите, които ги стопанисват. 

7. Построяването на временни търговски обекти или извършването на 
търговия в терени и места без съответното разрешение или извън 
местата, определени за тази цел. 

8. Продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без 
съответното разрешение. 

9. Писането, драскането, лепенето на афиши, некролози и агитационни 
материали по фасадите на сградите, оградите, пътните съоръжения, както и на 
други обществени места. 

10. Разместването и/или увреждането на съдовете за отпадъци, табелки, 
пейки, съоръжения, поставени в детските и спортните площадки и 
на местата за общо ползване. 

 
 
 
 



 
 

 

11. Извършването      на       дейности     -      авторемонтни,                бояджийски, 

дърводелски   и др. по уличните платна, тротоарите и зелените 

площи. 
12.Практикуването на хазартни игри на обществени места, освен в  
специално   предназначените за целта игрални заведения. 
13.Извършването на промишлена, складова и шумна търговска дейност в  
жилищните сгради без писменото съгласие на обитателите. 
14. Просенето на обществени места.  
15.Продължително  загряване  и  форсирането  на товарни автомобили и автобуси  
до жилищни сгради.  
16. Достъпа на лица носещи газово и хладно оръжие в търговските заведения, 
дискотеки, учебни заведения, читалища, библиотеки, общински сгради, обществен 
транспорт, на събрания, митинги и други обществени прояви. 

Чл. 12. Задължават се: 

1. Всички,  които  организират   публични и масови увеселения, културни и  
спортни мероприятия, предварително да уведомяват Общинската администрация, 
кметствата, кметските наместничества и РПУ – Ботевград, като вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на обществения ред при провеждането им. 
2. Собствениците,   наемателите,  ползвателите,  управителите     и   обслужващия  
персонал на заведения за обществено хранене  и развлечения да спазват 
задължителни писмени указания, разпореждания и констативни документи 
издадени от Кмета на общината и упълномощените длъжностни лица, 
осъществяващи контрол, свързан със спазване на определеното работно време 
и/или нарушаване спокойствието на  гражданите и обществения ред на 
територията на община Ботевград. 
 

 

РАЗДЕЛ IV 

Осигуряване на обществения ред и чистотата в търговските 

обекти, заведения за хранене и развлечения 

 

 

Чл. 13. (1) „Работното време на заведенията за хранене и развлечение, 

находящи се на територията на общината е следното: 

- зимен сезон за периода от 01 октомври до 31 март  - до 22.30 часа   

- летен сезон за периода от 01 април до 30 септември - до 23.30 часа „ 

       (2) „Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община 

Ботевград  разположени в жилищни сгради са длъжни да преустановят в 20.00 

часа, свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене, 

високо говорене и създаване на шум”. 

       (3) „Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община 

Ботевград  разположени до 50 м. от  жилищни сгради  са длъжни да 

преустановят в  22.00 часа за зимния сезон и в 23.00 часа за летния сезон, 

свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене, високо 

говорене и създаване на шум.” 

        (4) „Работното време на дискотеките, находящи се на територията на 

общината се определя със заповед на кмета, за всеки конкретен обект.”  

 

 

 



 

 

                 (5) „При провеждане на вечерни сватби и други тържества, 

управителят на заведението за хранене и развлечение подава писмена молба до 

кмета на община Ботевград с искане за удължено работно време за всеки 

конкретен случай.” 
Чл. 14. Зареждането на обекти (магазини и заведения) да става само по начин, 
непозволяващ престоя на зарежданата продукция или амбалаж около обектите, 
улиците, тротоарите и уличните платна. 
Чл. 15. (1) Забранява се продажбата на тютюневи изделия на малолетни и 
непълнолетни лица. 

    (2) Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки на 
малолетни, непълнолетни лица и явно пияни граждани. 
Чл. 16. (1) Забранява се посещението на заведенията за хранене и развлечения, 
находящи се на територията на Община Ботевград, където се сервира алкохол 
на малолетни и непълнолетни лица след 20.30 часа за периода от 01 октомври 
до 31 март и след 22.00 часа за периода от 01 април до 30 септември, освен в 
присъствие на родители.  

    (2) Задължават се собствениците на заведенията за хранене и развлечения, 
находящи се на територията на Община Ботевград и лицата работещи в тях да не 
допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица след   20.30  часа   за 
периода  от  01 октомври   до  31 март   и    след 22.00 часа за периода от 01 април 
до 30 септември, когато не са придружени от родители.  
Чл. 17. (1) Забранява се на собствениците на игрални зали да допускат участие в 
хазартни игри или игра с игрални автомати Клас В на малолетни и непълнолетни 
лица. 

   (2) Забранява се разполагането и предлагането на хазартни игри или 
хазартни игрални автомати на отстояние по-малко от 200 м от учебни заведения. 
Чл. 18. Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено 
хранене и развлечения са длъжни да спазват допустимите децибели за силата 
на музикалните озвучителни уредби в жилищните зони и територии денем до 
55 децибела, нощем – до 45 децибела и в зоните за учебна дейност, болници 
– денем – до 45 децибела, нощем – до 35 децибела. 
Чл. 19. Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на търговски 
обекти да поддържат чистотата и снегопочистването на прилежащите терени към 
обектите им целогодишно. 
Чл. 20. Забранява се паленето на огън в съдовете за отпадъци и оставянето им с 
отворени капаци. 
 

 

РАЗДЕЛ V 

Безопасност на движението по улиците и ред 

в обществения транспорт 

Чл. 21. (1) Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на 
движение и спирките на превозните средства по градския транспорт, както и 
местостоянките на такситата, се определят от Общинския съвет, съгласувано с 
органите на РПУ. 

 

 



 

 
     (2) Общината има задължението до стопанисва и поддържа 

съоръженията, знаците, маркировката, тротоарите и уличните платна, 
осигуряващи безопасност на движението. 

     (3) На територията на община Ботевград могат да работят таксиметрови 
автомобили, за които има издадено Разрешение от кмета на Община Ботевград; 

     (4) Общински съвет-Ботевград определя следните местостоянки за 
таксита на територията на общината: 

№  1 - Автогара Ботевград 
№  2 - пред хотел “Ботевград” 
№  3 - ул.”Божко Божилов”, пред Общинска болница 
№  4 - ж.к.” Изток”, пред платения паркинг 
№  5 - ж.к. Север, пред бившия супермаркет  
№  6 - площада на кметство с.Врачеш 
№  7 - пред бар “Милениум” с.Трудовец 
№  8 - паркинга зад пантеона костница с.Скравена 
№  9 - градинката при разклона на Гл. път Е-79 в с.Новачене 
№  10 - площада при църквата в с.Литаково 
№ 11- ул.”17-ти ноември” № 1, зад блока на Сроител (междуобщинска 

местостоянка). 
      (5) Таксиметровите автомобили изчакват клиентите си само на 

определените в ал. 4 местостоянки; 
      (6)  След наемането на таксиметровия автомобил, водачът се задължава 

да включва таксиметровия апарат и превозва пътника до най-краткия маршрут, 
освен ако пътника не пожелае друго. След приключване на превоза , водачът 
задължително издава фискална касова бележка за извършване на таксиметровите 
услуги.Водачът е длъжен да попълва редовно и точно пътната книжка, заверена от 
РО на ДАИ; 

      (7) При транзитно преминаване през територията на община Ботевград, 
водачът на таксиметров автомобил, който има издадено разрешение за 
таксиметров превоз на пътници от кметовете на други общини е длъжен да 
попълва пътен лист, в който се отразява показанията на километража при 
започване и завършване на превоза, “маршрут” с начален и краен пункт на 
превоза, часове на тръгване и пристигане. 
Чл.  22. Забранява се: 
1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други 

съоръжения    и    сигнализация,    свързани    с    безопасността    на 
движението от неоторизирани лица, както и поставянето на частни и 
други табели и знаци по пътепоказателните жалони. 

2. Оставянето на спрени от движение МПС по уличните платна,  
тротоари, паркинги и пешеходни зони. 

3. Оставянето  на строителни,  отоплителни и други материали по 
тротоарите  за повече  от 48  часа и  по улиците,  паркингите  и 
пешеходните зони за повече от 12 часа. 

4. Движението   на  верижни  машини  по   асфалтовата  настилка  на 
пътищата извън и в населените места. 

5. Оставянето   на    МПС    в      разглобен    вид  по уличните платна,  тротоарите,    
     паркингите и пешеходните зони. 
 
 
 



 
 
 
6. Превозването на не обезопасени и лесно разпиляеми товари. 
7. Паркиране на автомобили върху тротоарите, с което принуждават 

гражданите да преминават през платното за движение на МПС. 
8. Домуването  на  товарни  автомобили,   автобуси  и  ремаркета  по 

тротоарите, площадите, зелените площи. 
9. Паркирането върху противопожарните хидранти. 
10. Движението на МПС, верижни машини по площадите, тротоарите и зоните за  
отдих /паркове, градинки, детски и спортни площадки/ както и тяхното 
паркиране. 
11. Зареждането на магазини  и заведения с автомобили, камиони или други 
превозни средства в централната градска част с обозначени знаци без специален 
пропуск от Община Ботевград. 
12. Извършването на нерегламентиран таксиметров превоз/ без издадено 
разрешение от кмета на Община Ботевград./  
13. Спирането на таксиметрови автомобили на автобусни спирки на редовните 
автобусни линии или участъци от пътното платно, при което се създават 
затруднения за останалите участници в движението. 
14. Изчакването на други пътници до запълването на автомобила, след като вече 
е нает. 
15. Престояването на таксиметров автомобил на местостоянките за таксита, 
определени по чл. 21, ал. 4 с табела “не работи” и със закрит или свален знак 
“такси”. 
16. Паркирането на лични и служебни автомобили, собственост на физически и 
юридически лица на местостоянките на таксита, определени в чл. 21,ал. 4. 
17. (отменена) 
Чл.23. Задължават се собствениците на бракувани и изоставени МПС, 
намиращи се на обществени места, в срок от два месеца след спирането им от 
движение да транспортират същите до съответните автоморги. След този срок 
преместването ще става от общината за сметка на собствениците. 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
Опазване и поддържане на чистотата 

Чл. 24. (1) За  поддържане  на  чист  и приветлив вид на благоустроените 
територии Общината извършва следните дейности: 
1. Събиране, извозване и депониране на твърдите отпадъци. 
2. Метене по график и периодично миене на благоустроените градски 

площи - улици, площади и тротоари. 
3. Зимно почистване на част от уличната мрежа и други определени 

територии, 
4. Поддържане на депо за отпадъци. 

          (2) Дейностите по чистота се извършват от фирма, определена за 
изпълнител съгласно действащото законодателство. 

       (3) Поддържането на чистотата на производствени, 
административни, обществени и жилищни сгради, складове, гаражи, паркинги, 
пазари и други имоти, както и техните дворове и площадки, се осигурява от 
лицата, които ги стопанисват. 

 
 



 
 
 
         (4) Гражданите са длъжни, при замърсяване от тяхна страна на местата 

за отдих в парковете и градините да ги почистят преди да напуснат. 

Чл. 25.  (1) Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са 
прилежащи към жилищните сгради и търговските обекти, се извършва от 
физическите лица (етажната собственост), които стопанисват съответните сгради. 

        (2) Физическите и юридическите лица, които извършват 
стационарна или временна търговска дейност, ежедневно почистват прилежащите 
територии. 

        (З) Почистването на прилежащите територии се извършва 
периодично    и   при   кампании,    определени    от   Общината.    При 
провеждане на кампании Общината осигурява транспорт за отпадъците. 
                (4) Почистването на тротоарите, находящи се пред частни жилищни сгради 
и търговски обекти, при снеговалежи и обрастване с трева е задължение на 
собствениците  и/или  ползвателите на същите.  
Чл. 26. (1) Мястото на съдовете за отпадъци се определя от фирмата по 
сметосъбирането в съответствие с Чл.15 от Наредба № 12 за изискванията, на 
които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране 
на отпадъци. 

            (2) Отпадъците, разпилени при събирането и извозването им от 
сметосъбирачната машина се почистват от лицата, които я обслужват. 
Чл. 27. Дейностите по управление на отпадъците се извършват по реда на 
Наредба за изхвърляне, събиране, обезвреждане и оползотворяване на 
отпадъците на територията на Община Ботевград и от националното 
законодателство. 
Чл. 28. Задължават се собствениците и наемателите на индивидуални 
жилищни сгради и дворни места да поддържат хигиеничен вид на изградени 
селскостопански постройки, обори, кочини, кошари. 
Чл. 29. Забранява се: 
1. Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно- 

кварталните пространства. 
2. Натрупването  на  оборска  тор   и  други  отпадъци  по  тротоари, 

пътища, пътеки, речни корита и дерета и всички комуникации,  
свързващи отделните имоти. 

3. Изгарянето на сметта и изхвърлянето на не загасени отпадъци в съдовете за 
смет. 

4. Паленето на огън на общинското сметище. 
 

 

РАЗДЕЛ VII 

Опазване на обществения ред и чистота при провеждането 

на събрания, митинги и манифистации и други масови проеви 

Чл. 30. (1) Събрания, митигни и манифестации и други масови прояви 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,  когато  организатор  е общинското ръководство на политическа 

партия или коалиция, сдружение или обществена организация. 

   (3) Писмено уведомление по Чл.П от ЗСММ се отправя до кмета на 

общината най-малко 5 дни преди началото на манифестацията, а в неотложни 

случаи - най-малко 2 дни. 

   (4) Уведомленията по Чл.8 и от ЗСММ се подават най малко 48 часа 

преди планираното провеждане на проявата. 

Чл. 31. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се 

посочват: пълното наименование 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. 32. 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. З от ЗСММ. 

Чл. ЗЗ. (1) Когато след изтичането на 24 часа от получаването на уведомление 

от даден организатор постъпят уведомления за провеждането 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 организации за 

провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение 

преди изтичането на 24 часа от постъпването на първото уведомление, 

съответните органи на общинската администрация съдействат да се постигне 

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. 34. (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) Органите на общинската администрация със съдействието на 

полицията, взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, 

осигуряване на обществения ред и безопасността на движението. 

   (3) При нарушенията на задълженията по ал.1, контролните актове 

съставят актове на нарушителите. 

Чл. 35. Препис от акта за забраната по чл.12, ал. З от ЗСММ се изпраща на 

съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от 

същия закон. 

Чл. 36. 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 този раздел. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

Опазване на околната среда 

Чл. 37. Всички лица, държавните и общинските органи имат право на достъп 
до наличната информация за състоянието на околната среда. 
Чл. 38. Контролните органи по опазване на околната среда имат право на достъп 
до: 
1. Технологичните    линии,    от    които    се    получават    отпадъци, 

съоръженията за третиране на отпадъците и документацията по 
отпадъците. 

2. Обектите   и   съоръженията   на   емитерите   на   вредни   емисии   в 
атмосферния въздух и до документи и данни, свързани с емисии в 
атмосферния въздух. 

3. Пречиствателните съоръжения на потенциалните замърсители на 
атмосферния въздух и водите на територията на общината.  

Чл. 39. Забранява се: 
1. Ползването на питейна вода за поливане, миене на улици, моторни 

превозни средства, тротоари и други пространства. За целта се 
използват собствени водоизточници, регистрирани по законния ред. 

2. Къпането, прането и миенето в открити водни площи, освен на  
определените за целта места. 

3. Забранява се добиването на инертни материали извън изискванията 
(условията) регламентирани в Закона за подземните богатства. 

Чл.39-А(1). Изграждането на кладенец в собствен имот на гражданите и 
регистрирането му да се извършва съгласно изискванията на Закона за 
водите. 
              (2) (отменена) 

            

 ГЛАВА I 

Опазване на растителността 

Чл. 40. За осигуряване на екологосъобразна среда в населените места на 
общината, физическите и юридическите лица изграждат и поддържат градини, 
благоустроени зелени площи, крайпътни дървета, храсти и цветни лехи. 
Чл. 41. (1) Премахването на дървесна и храстова растителност в населените места 
се извършва с разрешение на Кмета на общината по писмено искане на 
инвеститори и собственици на дървета, при спазване на следната процедура: 

1. Писмено искане от инвеститора или собственика на дърветата. 
2. Маркировка от еколога на общината. 
3. Представяне на горепосочените документи на Кмета на общината 
4. Извършване на сеч и извозване на отсечените дървета в срок, 

изрично указан в писменото разрешение, издадено от Кмета на 
общината. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Чл. 42. Разрешение за премахване до 5 броя дървета или преместване на дървета 
и храсти се издава с следните случаи: 

1. При  строителство,   ремонт  и  реконструкция  на  обекти,   при доказана 
невъзможност за съхранението им . 

2. При реконструкция на съществуваща растителност по утвърдени проекти. 
3. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на такива, 

застрашаващи      сигурността      на      гражданите,       сградите, 
съоръженията и безопасността на движение. 

4. При аварии и природни бедствия. 
5. При случаите,  когато пречи на електропроводи и кабели,  с 

разрешение и под контрола на еколога на общината. 
Чл. 43. (1) Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик 
лично или чрез възлагане. 

         (2) Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат 
за опазването на зелените площи, пролежащи към имотите им и декоративната 
растителност в тях. 

         (3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни да опазват 
съществуващата дървесна растителност 

       (4) Притежателите на етажна собственост поддържат 
прилежащите благоустроени зелени площи във вътрешно-кварталните 
пространства. 
Чл. 44. (1) Дълготрайната дървесна растителност в частните имоти се опазва 
от собственика 

           (2) Дълготрайната дървесна растителност в общинските имоти и 
сервитутните зони се опазват от общината чрез специализирани органи. 
Чл. 45. Забранява се: 
1. Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, 

зелени площи, дерета, крайпътни ивици и други неопределени за 
целта места. 

2. Горенето на гуми и други синтетични отпадъци, паленето на огън 
и  изхвърлянето  на  неугасени  предмети  в  паркове,  градини, 
улични платна и тротоари. 

3. Отсичането   на  дървета  в   градините,   зелените  площи  и  по 
тротоарите без разрешение от Общината. 

4. Чупенето  на  клони  за  бране  на липов  цвят,  диви  кестени, 
плодове, семена и други подобни. 

5. Късането   и   изкореняването   на   засадените   цветя,   храсти   и 
дръвчета в общинските градинки и зелени площи. 

6. Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен  
материал без разрешение от общината. 

7. Изсичането   на  дървесина   от  полските   имоти  и  реките   без 
разрешение от общината 

Чл.46. При констатиране на незаконна сеч на дървесина от полските имоти и 
поречията на реките, отсечената дървесина се конфискува в полза на Община 
Ботевград. 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА II 
Отглеждане на домашни животни и птици 

(нова) 

 

Чл. 47. (отменен) 
Чл. 48. (отменен) 

Чл. 49. (отменен) 
Чл. 50. Забранява се: 

1. Свободното пускане на животни по улици, площади, детски и 
спортни площадки, зелени площи и други. 

2. Събирането на стадата от добитък извън определените за целта 
места.   Движението   на  животните   се   извършва   по   трасета, 
изрично указани от общината или кметството. 

3. Безстопанственото пускане на домашно отглеждани животни, 
както и пашата им по улиците, парковете, градините и зоните за 
отдих. 

4. Отглеждането  на  кучета  и  котки  по  терасите  на  жилищни 

блокове ако замърсява собствеността на съседите. 

5. Ловенето и убиването на кучета и котки, както и измъчването им 

по какъвто и да е начин, с изключение на предвидените от Закона 

за    ветеринарно-медицинската    дейност     случаи.     Кучетата, 

страдащи от остри заразни заболявания и представляващи риск за 

хората  по  преценка  на  ветеринарния  лекар  се  подлагат  на 

евтаназия. 

6. Ловенето и унищожаване на полезния дивеч, пойните и други 

птици, събирането на яйцата им и повреждането на поставените 

за тях къщички, заслони и хранилки. 

7. Отглеждане  и въвеждане  на животни в търговски  обекти  с 

изключение на кучетата-водачи. 

8. Разхождането на кучета на територията на учебните, детските, 

здравните заведения и кварталните детски и спортни площадки. 

9. Насъскването на кучета спрямо хора и животни. 

 

ГЛАВА III 

Регистрация на ППС с животинска тяга 

Чл. 51. (1) ППС с животинка тяга се регистрират в общината или кметството по 

местоживеене на собственика. 

     (2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на 

подадена в общината или кметството писмена молба от собственика. 

   (3) На собственика с регистрирано ППС се издава 

регистрационна табела от общината или кметството. 

 

 

 

 



 

 

 

    (4) На задната страна, а при невъзможност на друго подходящо място на 

всяко ППС с животинска тяга се поставя регистрационната табела, върху която е 

изписано населеното място и регистрационния номер, а от двете страни на 

регистрационната табела симетрично се поставя по един червен светлоотразител 

с формата на равностранен триъгълник с връх нагоре. 

   (5) Собствениците на ПП с  животинска тяга се задължават: 

1. Да подадат писмена молба за регистрация на притежаваното 

от тях ППС с животинска тяга в общината или кметството по 

местоживеене. 

2. При закупуване на ППС с животинска тяга, собствениците в 

едноседмичен срок да подадат писмена молба за регистрация. 

3. Да     поставят     регистрационната     табела     и     червените 

светлоотразители на определеното за това място. 

4. Да поставят предпазни престилки на каруците за събиране на 

екстрементите от животните. 

5. (отменена) 

               (6) При неспазване на изискванията по ал. 5 собствениците на ППС с 

животинска тяга носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 60, т. 

3 и т. 3.1. от настоящата наредба, включително принудително прибиране на ППС с 

животинска тяга от органите на РУП гр. Ботевград. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

Строителство 

Чл. 52. (отменен) 
Чл. 53. (отменен) 
Чл. 54. Улични платна и тротоари могат да се използват при доказана 
необходимост за строителни площадки само с разрешение на органите на 
общинската администрация, а в съставните населени места - от кмета на 
кметството или кметския наместник, съгласувано с полицията, за определено 
време, срещу заплащане на определена такса за квадратен метър. 
Чл. 55. (1) Третирането и транспортирането на отпадъци от временните 
строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и 
съоръжения се извършват от инвеститора на обекта или от друго лице въз основа 
на сключен договор. 

      (2) Транспортирането на формираните отпадъци се извършва незабавно 
след приключване на строителните дейности, при указание от общинските власти 
за мястото и начина на депонирането им. 
Чл. 56. Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с 
превозни средства, непозволяващи разпиляване на товара. 
Чл. 57 Задължават се собствениците и наемателите на индивидуални   
жилищни   сгради   и   дворни   места   да   отвеждат   с водосточни тръби    до 
земята улуците на сградите си, излизащи на тротоари и площадни платна. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Чл. 58. Забранява се: 
1. Извършването   на   строителство,   разкопаване   или   ремонт   на 

подземни комуникации, изваждането на тротоарни или бордюрни 
плочки, нарушаване целостта на настилки за каквато и да е цел без 
предварително писмено разрешение от органите на общинската 
администрация и пътна полиция, а в отделните съставни места - от 
кмета или кметския наместник. 

2. Монтиране и поставяне на паянтови постройки, съоръжения, преместваеми 
обекти и елементи на градското обзавеждане и други, върху поземлени 
имоти или върху сгради , огради, съоръжения, които по смисъла на 
Параграф 5, т.38 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на 
териториите не представляват “строеж”, без предварително разрешение от 
органите на общинската администрация. 

3. Монтирането на асмалъци в държавни или общински терени без 
разрешение от Общинската администрация и такива на граници в 
собствен парцел на височина по-голяма от 2.20м. 

 
 
 

РАЗДЕЛ X 
Административно-наказателни разпоредби 

Чл. 59. Наказанията и санкциите се прилагат за всички нарушители на 
територията на общината по настоящата наредба. 
Чл. 60. Наказанията се налагат от Кмета на общината и кметовете на кметства или 
овластени от тях длъжностни лица с наказателно постановление въз основа на 
актовете от контролните органи, както следва: 

1. По Раздел III, V и VII административните нарушения се 
установяват с актове на инспекторите по обществения ред и/или 
органите на РУП, гр. Ботевград и/или технически организатор 
обществен ред. 

2. По Раздел IV административните нарушения се установяват с 
актове  на  специалистите   от  отдел  "Общинска собственост, 
транспорт и търговия” и/или органите на РУП и/или и главен 
специалист „Обществен ред”. 

3. По  Раздел VI и VIII  административните  нарушения  се 
установяват с актове на гл. експерт „ЕООС” или гл. експерт „ЕООС и 
СС” на общината и/или инспекторите 
по   обществения   ред,  и/или технически организатор обществен ред, 
и/или органите на РУП, гр. Ботевград за нарушения, извършени на 
територията на гр. Ботевград. 

3.1. По Раздел VІ и VІІІ, когато административните нарушения са 
извършени на територията на дадено кметство или кметско 
наместничество, нарушението се установява с акт на кмета на 
съответното кметство или с акт на кметски наместник на съответното 
кметско наместничество и/или органите на РУП, гр. Ботевград. 

 

 
 



 
 
 
 
 

4. Кметовете на кметства упълномощават длъжности лица от 
съответното кметство за установяване на административни 
нарушения по настоящата наредба. 

5. Нарушенията по раздел IX се установяват с актове на гл. експерт 
“Незаконно строителство” и/или гл. специалист “Обществен ред” и/или 
технически организатор обществен ред. 

Чл. 61. За нарушения по настоящата наредба на нарушителите се налага 
наказание - глоба в размер до 5 000 лева, а за ЕТ и юридически лица имуществена 
санкция в размер до 50 000 лева. 
Чл. 62. (1) При маловажни нарушения глобата е от 10 до 50 лева.  

 Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да заплати глобата, му 
се съставя акт по реда на чл. 64. 

   (2) При отказ на нарушителят да подпише квитанцията, нарушението 
се установява по реда на чл. 43, ал. 2 от Закона за административните нарушения 
и наказания. 
Чл. 63. (1) Когато нарушителят не прекрати своите действия или повтори 
нарушението, глобата е в удвоен размер, но не повече от 50 000 лв. 

      (2) Когато повторното нарушение е свързано с определена професия 
или дейност, може да бъде наложено наказание - лишаване от право да 
упражнява съответната професия или дейност в срок от един месец до две 
години. 

        (3) Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се 
определя от наказващия орган съобразно с тежестта на нарушението, степента на 
вината на нарушителя и имотното му състояние 

       (4) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, 
ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ 
нормативен акт. 

       (5) При повторно нарушение на чл.12,т.2 може да бъде наложено 
наказание – спиране на търговската дейност на съответното заведение за срок от 6 
месеца до две години. 

Чл. 64. За установените нарушения на нарушителите се съставят актове от 
контролните органи или определени от тях длъжностни лица надлежно 
легитимирани като актосъставители. Същите са длъжни да показват 
легитимацията пред нарушителите при поискване. 
Чл. 65. За административни нарушения, съзнателно извършени от непълнолетни и 
малолетни, отговарят съответно родителите, настойниците или попечителите, 
допуснали извършването им. 
Чл. 66. За нарушения, извършени при осъществяване дейността на фирма, 
предприятие учреждение или организация, отговарят работниците и 
служителите или ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 
извършени. 
Чл. 67. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от 
Закона за административните нарушения и наказания. 
 
 
 
 



 
 
 

 
РАЗДЕЛ XI 

Преходни и заключителни разпоредби 

Наредбата се издава на основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА и влиза в сила 
след приемането й от Общински съвет - Ботевград и публикуването й в 
местния печат. 

С приемането на тази наредба се прекратява действието на Наредба № 1 
за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на 
територията на Община Ботевград, приета с Решение № 15/07.03.1996 г, изм. и 
доп. Решения № 50/18.12.1997 г. 19/03.02.2000 г., и 40/07.03.2001 г., както и 
действието на Наредба за опазване на околната среда и комунално-битовата 
дейност на територията на Община Ботевград, приета с Решение № 28/26.02.1998 
г., доп. Решение № 19/03.02.2000г на Общински съвет - Ботевград. 

 

Настоящата наредба е приета с Решение №117/30.05.2002г. на Общински 
съвет- Ботевград, променена и допълнена с: Решение № 199/26.09.2002 г.; 
Решение № 141/27.05.2004 г.; Решение № 37/27.01.2005 г.; Решение № 
55/24.02.2005 г.; Решение  № 40/23.02.2006 г.; Решение № 232/14.09.2006 г.; 
Решение № 177/08.06.2007 г.; Решение № 185/05.07.2007 г.; Решение № 
44/28.02.2008 г.; Решение № 298/25.09.2008 г.; Решение № 174/29.07.2010 г.; 
Решение № 202/27.09.2012 г. 

  

           Навсякъде в наредбата терминът “Инспектор по обществения ред” да се 
чете “Главен специалист по обществения ред”. 


