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Г Л А В А    П Ъ Р В А 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1  (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани 
с опазване на обществения ред, общественото и частно имущество, 
опазването на околната среда и поддържане чистотата на територията на 
община Годеч. 

 (2) Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската 
администрация за установяване на административните нарушения на 
обществения ред и реда за налагане и изпълнение на административни 
наказания, както и задълженията на гражданите, на ръководителите на фирми, 
учреждения, обществени организации и на търговците, свързани с 
осъществяването на дейността и целите по предходната алинея 

Чл.2 Наредбата има действие и е задължителна за всички 
физически и юридически лица, постоянно живеещи или временно 
пребиваващи, или извършващи дейност на територията на общината. 
 

 
Г Л А В А    В Т О Р А 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И 

СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

Чл.3  Забранява се: 
 (1) Извършването на дейности от стопански, битов и друг характер в 

жилищните сгради и край тях, предизвикващи шум, независимо от 
произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:  

1. в работни дни - от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 06.00 часа;  
2. в почивни и празнични дни от 13.00 до 16.00 и от 22.00 до 08.00 

часа; 
(в т.ч. извършването на ремонтни работи; почистването с уреди, свиренето на музикални 
инструменти в сгради с етажна собственост; производствена дейност в сгради с етажна 
собственост, която е съпроводена с шум, отделяне на прах, пушеци, миризми и облъчвания, 
извън допустимите по стандарт; използването на офиси, кабинети и други подобни в 
помещения на сгради с етажна собственост от 21.00 ч. до 06.00 ч. и други подобни.) 

(2) Употребата на пиротехнически изделия, носенето на хладно 
оръжие, хвърлянето на предмети, които биха могли да наранят граждани, 
използването на уреди за мятане на камъни и остриета, и стрелбата с 
пневматично оръжие на обществени места. Тези дейности са забранени и 
на други места, където това би застрашило живота и здравето на 



 4

гражданите с изключение на случаите когато това се прави с разрешение 
на оправомощените органи по предвидения от закона ред; 

(3)  Уреждането на семейни тържества, без предварителното уведомяване 
на съседите и съобразяване с техните изисквания. 

(4)  Изтупването на постели и дрехи извън определеното време (от 08.00 ч. 
до 10.00 ч.). За изтупване и простиране при възможност да се ползват 
вътрешните балкони на жилищните сгради. 

(5)  Измиването на терасите и изливането на вода върху тротоарите преди 
21.00 ч. Измиването да се извършва при условие, че не се пречи на 
преминаващи граждани. 

(6)  Допускане на безстопанствено разхождане на домашни животни и 
птици, включително и кучета, с оглед осигуряване безопасността на 
гражданите и недопускане разпространяването на заразни болести. 

(7) Форсирането на автомобилни двигатели за подгряване край жилищни 
сгради, детски, учебни и здравни заведения, както и в местата за отдих. 

(8) Продажбата на еротични издания и материали в близост до учебни 
заведения и излагането им на открито в търговските обекти и на 
обществени места; 

(9) Скандалното поведение на обществени места, използването на 
неприлични изрази и действия нарушаващи установения ред и 
благоприличие 

(10) Внасянето и консумирането на алкохол в обекти, където се 
провеждат спортни, културни, религиозни и др. масови мероприятия, в 
учебни и медицински заведения и на други открити обществени места. 

(11) Предлагането и рекламирането на наркотични и психотропни 
средства; 

(12) Спане по пейки или на земята в паркове, градини, в автогарата и на 
други обществени места. 

(13) Просията и извършването на дейност по събиране на парични средства 
и продажба на вещи по домовете на гражданите, на открити обществени места 
и в административните сгради. 

(14) Забранява се влизането в дворовете на детските градини след 17,00 ч. 
(15) При нарушение по предходните алинея на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 
(16) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба 

в размер от 500 до 1000 лв. 
Чл.4 (1) Забранява се на управителите и персонала на заведенията за 

обществено хранене и развлекателните и увеселителните заведения: 
1. сервирането на алкохол на посетители във видимо нетрезво 

състояние; 
2. сервирането и продажба на алкохол и цигари на малолетни и 

непълнолетни; 
3. да проявяват етническа дискриминация; 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 
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(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба 
в размер от 500 до 1000 лв. 

Чл.5  (1) Собствениците и персонала на заведенията за обществено 
хранене и увеселителните заведения и организаторите на масови 
мероприятия се задължават: 

1. да осигуряват обществен ред в заведенията, които стопанисват и 
на търговската площ ползвана от тях, а в обектите, в които се провеждат 
масови мероприятия задължително да има охрана и пропускателен 
режим; 

2. да озвучават заведенията по начин, който не нарушава 
спокойствието на гражданите живеещи около тези обекти; 

3.  стриктно да спазват установеното работно време. 
(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 
(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба 

в размер от 500 до 1000 лв. 
Чл.6  (1) Забранява се извършването на търговска дейност на 

открито на места, които не са определени за тази цел.  
(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 
(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание глоба 

в размер от 500 до 1000 лв.  
Чл.7 (1)  Забранява се къпането в езера, напоителни канали и други водни 

площи, освен в специално предназначените за тази цел. 
(2) Забранява се пускането и ползването на плавателни съдове в 

изкуствените водоеми. 
Чл.8  На нарушителите се налагат следните наказания и финансови 

санкции: 
1. Който предизвика скандал или сбиване на обществено място, се 

наказва с глоба от 20 до 500 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание. 
2. Който вдигне скандал в жилищна сграда, с което пречи на 

спокойствието на съседите се наказва с глоба от 20 до 500 лв. 
3. (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) Който влиза или преминава, 

или пуска животни през селскостопански земи с посеви, трайни или цветни 
насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на селскостопанско 
имущество се наказва с глоба от 100 до 500 лева, ако не подлежи на по-тежко 
наказание. 

4. (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) Който пуска животни извън 
животновъдния обект без придружител (собственик или гледач), освен когато 
животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лева, 
а при повторно нарушение – с глоба от 500 до 1000 лева. Когато нарушението е 
извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага 
имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение - 
от 2000 до 5000 лв. 
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5. Който постави подвижни предмети по фасадите и покривите на 
сградите, които могат да паднат и представляват опасност за здравето или 
живота на преминаващи лица, се наказва с глоба от 20 до 500 лв. 

6. Който не премахне ледените висулки от сградата, в която живее, 
когато те представляват опасност за здравето и живота на преминаващите, се 
наказва с глоба от 20 до 500 лв. 

7. Който гърми с взривни устройства, хвърля камъни и увеселителни 
бомбички по улиците, площадите, училищни дворове, пътища, сгради и 
транспортни средства, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв. 

8. Който стреля с оръжие, лъкове, арбалети и други подобни общо 
опасни средства, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв., освен ако не подлежи на 
по-тежко наказание. 

9. Който хвърля през прозорците или балкона на жилището си 
бутилки, камъни и други предмети, с които застрашава здравето и живота на 
преминаващите хора, се наказва с глоба от 20 до 500 лв. 
 Чл.9  (1) За нарушения по този Раздел се налагат глоби в размер до 5000 
лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в 
размер до 50 000 лева за случаите, които не са изброени по-горе.  
 (2) При повторно нарушение за еднолични търговци и юридически лица - 
и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или 
дейност. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 Чл.10 (1) Гражданите и представляващите лица на учреждения, 
предприятия, организации, фирми и други, които стопанисват и/или ползват 
общинска собственост, са длъжни да поставят всички необходими пособия и 
указателни табели за поддържането и опазването на съответната част от 
собствеността. 

(2) Ръководителите на фирми, учреждения и организации са 
длъжни да не създават условия и предпоставки за извършване на 
престъпления в стопанисваните от тях обекти. 

(3) При нарушение по предходната алинея (2) на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

Чл.11. (1) Забранява се: 
1. изваждането и снижаването на бордюри, разкопаването или 

промяната състоянието на улици, тротоари, зелени площи и друго 
общинско имущество,  без предварително писмено разрешение за това от 
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съответните общински органи и съгласуване на временната организация 
на движението с РПУ, освен при аварийни случаи, при които общинските 
служби, РПУ, РС”ПБЗН” и Бърза помощ трябва да се уведомят веднага 
след започване на разкопаването; 

2. повреждането на паметници на културата, осветителни тела, 
декоративни елементи, сградите, улиците, площадите, тревните площи и 
съоръженията на автобусните спирки и друго общинско имущество; 

3. поставянето на недобре закрепени сандъчета, саксии и други 
предмети по балконите и прозорците, такива които имат неестетичен 
външен вид или представляват опасност за преминаващите граждани; 

5. разместването, събаряне и повреждането на пейки, съдове за 
отпадъци, надписи, пътни и други знаци и табели, пътните, тротоарните, 
градинските и паркови настилки и съоръжения; обществени телефонни 
апарати, банкомати, чешми,  уличните хидранти и противопожарните 
съоръжения, обществените тоалетни, сгради и огради и друго общинско 
имущество за общо ползване; късането на цветя от парковете и улиците, 
отсичането на дървета и храсти или повреждането им по какъвто и да е 
друг начин; писането и рисуването по оградите, по фасадите на сградите 
и по пътните съоръжения; поставянето на палатки или други съоръжения 
на тротоарите или тревните площи, с цел пренощуване в тях. 

6. лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, 
агитационни материали и други  извън определените за целта места, 
както и изграждането на трайни конструкции за рекламна цел без 
разрешение  на Кмета на общината. 

7. унищожаването и повреждането на некролози, обяви, реклами, 
афиши, нагледни материали, политическа украса, знамена, плакати и 
други материали, поставени на определените за тази цел места.  

8. ползването на съоръжения по детски площадки и детски 
заведения от лица над 14 годишна възраст.  

9. завземането (постоянно или временно, по каквато и да е 
причина) на части от общински сгради, благоустроени територии, 
общинска земя, пътища и тротоари, зелени площи, кариери и други земни 
и водни площи, без разрешение от общината, както и използването или 
ограждането на терени – публична общинска собственост, с цел 
засаждане на зеленчукови култури или отглеждането на животни.  

10. провеждането на панаири, сборове, атракционни и други масови 
прояви извън местата, определените за целта от Кмета на общината. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до1000 лв.  

Чл.12.(1)  Председателите на домсъветите и живущите в етажна 
собственост се задължават в тримесечен срок от влизане в сила на 
настоящата наредба да приемат правилник за вътрешния ред, поставен на 
видно място. 
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(2) Лицата по ал. 1 са длъжни: 
1. да поддържат осветителната и звънчевата инсталации;         
2. да обезопасят входните врати на етажната собственост и да 

контролират изправността на наличната адресна номерация. 
3. да почистват общите части на сградата и прилежащите терени 

самостоятелно или чрез наемане на други лица; 
4.  да не допускат изхвърляне на отпадъци и угарки от балконите; 
5. да поддържат в изправност решетките и капаците на избените 

помещения, улуците и водосточните тръби, мазилките и прозорците, 
както и да не допускат поставянето на неукрепени предмети по 
парапетите на балконите, на прозорците и фасадата, за да не се създава 
опасност за преминаващите. 

(3) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв.  

Чл.13. (1) Забранява се: преминаването, престоя и паркирането на 
МПС и ПС с животинска тяга през зелените площи и пешеходните зони, с 
изключение на превозните средства на Бърза медицинска помощ, 
Полиция, Противопожарна служба, В и К и Електроснабдяване при 
изпълнение на служебните им задължения. Търговските обекти, банките, 
други институции и гражданите, живущи в този район при необходимост 
представят пропуск за своите МПС, издаден от кмета на общината. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 1000 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

Чл.14. (1) Забранява се местодомуването и паркирането на каравани, 
товарни МПС над 3 тона товароносимост, ремаркета над 2 тона, автобуси с над 
20 пътнически места, земеделски машини и инвентар извън определените за 
целта места. Местата за местодомуване и паркиране на тези ППС се съгласуват 
с общинска администрация и РПУ-КАТ. 

 (2) Кметът на общината определя със заповед подходящо място на 
територията на община Годеч за паркиране на ППС по ал.1. 

(3) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(4) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 5000 лв.  

Чл.15 (1) Собствениците и ръководителите на фирми извършващи 
строително - монтажни работи се задължават да ограждат, осветяват и 
обезопасяват  строителните площадки и местата около тях, да поставят 
предупредителни и указателни знаци, да уреждат строителните 
площадки, в съответствие с даденото разрешение от Общинската 
администрация;  
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(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв.  

Чл.16 (1) Части от улични платна и тротоари, както и свободни 
общински терени, могат да се ползват временно за строителна площадка с 
разрешение от общинските органи след заплащане на такса. При същите 
условия Кмета на общината разрешава обособяване на парко места за нуждите 
на юридически и физически лица с обществено значими дейности. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 до 500 лв.  

Чл.17 (1) Лицата, които извършват строителни и ремонтни работи върху 
уличното платно, следва да са навършили пълнолетие и да са облечени през 
деня с оранжев работен костюм или сигнална оранжева жилетка, а през нощта 
да носят към облеклото си светлоотразяващи елементи. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл.18 (1) Лицата, които по силата на разрешение от общинските 
органи са извършили дейностите по чл.11 (1) т.1 и чл.16 (1) са длъжни да 
приведат мястото в първоначалния му вид и да почистят района за своя 
сметка в срок, определен от тези органи. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв., а за фирмите – до 10 000 
лева. 

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

(5) При сигнал за авария съответните експлоатационните дружества в 
срок от 24 часа са длъжни да уведомят администрацията на общината и да 
отстранят аварията в срок но не по-късно от 72 часа. 

 (6) За неизпълнение на задължение по ал.4 се налага имуществена 
санкция в размер от 1000 до 25 000 лева. 

  Чл.19  За нарушителите се въвеждат следните глоби: 
 1. Който поврежда градинските и парковите настилки и съоръжения, 
уличните чешми, уличните хидранти, уличните и парковите осветителни тела и 
съоръжения, скулптурно-декоративни фигури и елементи, обществените 
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тоалетни, противопожарни съоръжения, пътни знаци, табели, указатели и 
ограждения, ел. съоръжения, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв., освен ако 
деянието не съставлява престъпление. 
 2. Който складира строителни и други материали на тротоарите и 
уличните платна без разрешение от общината за срок по-дълъг от 7 дни се 
наказва с глоба от 20 до 1000 лв. 
 3.Който своеволно или по непредпазливост прекъсне водопровод, 
електричеството или друго комунално съоръжение, захранващо цялото 
населено място или част от него, или извършва промени в техническата 
инфраструктура на общината, без разрешение, се наказва с глоба от 50 до 1000 
лв. 
      4. Който поставя партийни знамена по покривите и фасадите на 
обществените сгради, детски градини и учебни заведения, или партийни 
символи в помещенията им, се наказва с глоба от 20 до 200 лв. 

5. Собственик на дворно място, който откаже да постави номер на 
входната врата по приета единна схема и форма, се наказва с глоба от 20 до 100 
лв. 

  6. Който кара пътно - транспортно средство по тротоари, плочници, зелени 
площи, пешеходни зони и други места, забранени с пътни знаци или 
маркировка, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв. 

  7. Който добива кариерни материали без разрешение от общината, се 
наказва с глоба от 50 до 5000 лв. 

   8. (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) Който извежда  кучета без повод, а 
на агресивни кучета - и без намордник и ги разхожда на детски площадки и на 
места, обозначени от общините със забранителни знаци, се наказва с глоба в 
размер на 100 лева. 

9.Който използва питейна вода за поливане и напояване на овощни, 
зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите, 
миене на превозни средства, дворове и пътни подстъпи, балкони и тераси, 
изпиране на килими и черги, охлаждането на напитки, пълненето на изкуствени 
езера и басейни и др. с течаща питейна вода,  когато има наложен воден режим 
в съответното населено място, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.  За тази цел 
съответните собственици и ползватели могат да използват местни 
водоизточници; 

10.Който отваря или влиза в подземните и надземните инсталационни 
колектори, без писмено разрешение на органите, които ги стопанисват, се 
наказва с глоба от 50 до 2000 лв. 

   11.Който събаря и размества табелки, пейки, съдове за отпадъци и 
съоръжения, поставени в парковете, детските и спортните площадки и на други 
обществени места, се наказва с глоба от 20 до 500 лв. 

 12.Който гази зелени тревни площи, реже,чупи, къса или изкоренява 
цветя, дървета и храсти в градинките, се наказва с глоба от 20  до 200 лв. 

   13.Който заплашва, обижда или пречи на длъжностните лица при 
изпълнение на техните задължения по тази наредба, се наказва с глоба от 50 до 
5000 лв. 
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 Чл. 20  Лицата, които повреждат имоти и съоръжения държавна или 
общинска собственост, когато деянието не съставлява престъпление по 
Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази Наредба, 
независимо от имуществената отговорност за причинените вреди. 

 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ЧИСТОТАТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
Чл. 21 Жителите и гостите на община Годеч опазват и подържат в 

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

Чл.22 (1) Гражданите, собствениците или ръководителите на 
фирми, заведения и организации се задължават: 

1. да държат съдовете за смет на специално определените места, да 
ги поддържат в изправно състояние или да подменят с нови 
неизправните; 

2. да извършват почистването на тротоарите пред съответните 
сгради, на не по-малко от 3 метра; 

3. до седем дни да прибират разтоварените на уличните платна и 
на тротоарите отоплителни, строителни и други материали или отпадъци, 
и да почистят замърсените площи;  

4. да складират, товарят и разтоварват строителни материали само 
на определените от общинска администрация за целта места, като вземат 
необходимите мерки за запазване на растителността, тротоарната и 
уличната настилка; 

 5. да поставят строителните разтвори в подходящи съдове /палети, 
метални корита и други/, а да не се изсипват направо върху уличните 
платна и тротоарни площи; 

6. да извършват почистване на тротоарите пред съответните сгради 
от падналия сняг, без да се използва сол и луга; 

7. да поддържат в добър вид сградите и дворовете, в които живеят 
или са им предоставени за ползване и стопанисване; 

8. да поддържат съгласно санитарно хигиенните изисквания 
водоизточниците в собствените си землища; 

9. при изкопаването на кладенци, шахти или поставянето на помпи 
в собствените или ползвани от тях земеделските земи и имоти в 
регулация, да ги регистрират в Басейнова дирекция Дунавски район към 
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МОСВ - с център град Плевен и да вземат мерки за тяхното 
обезопасяване; 

10. да не изхвърлят отпадъци, лесно запалими и избухливи 
материали, отровни вещества и течности, представляващи опасност за 
живота и здравето на хората и замърсяващи околната среда; 

11. да почистват местата за отдих и почивка преди тяхното 
напускане; 

12. да опазват и поддържат тревните и цветни площи, 
декоративната растителност и парковите съоръжения около съответните 
обекти; 

13. да не мият прозорци и витрини по начин, предизвикващ 
замърсяване или наводняване на долните етажи, а при миенето на тераси 
с открити отточни тръби, изведени към улиците, да вземат необходимите 
мерки за предпазване на преминаващите пешеходци; 

14. да спазват хигиенните норми за допустими шумови нива и 
вибрации, да не допускат наднормени концентрации на прах с различен 
произход, сажди, вредни азотни и серни окиси в околната среда, да не 
замърсяват почвата с пестициди, производствени отпадъци и тежки 
метали; 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

Чл.23 (1) Забранява се: 
1. извършването на всякакви дейности, предизвикващи отделяне на 

прах, вибрации, дразнещи миризми, излъчвания, замърсявания и други 
подобни, които са вредни и/или неприятни за гражданите. 

2. ремонтирането и гресирането на моторни превозни средства по 
улиците, площадите, тротоарите, детски и спортни площадки, парковете, 
междублоковите пространства и на други обществени места. 

3. поставянето на обемисти твърди предмети, строителни 
отпадъци,  отпадъци с растителен и животински произход, избухливи и 
пожароопасни вещества, незагасени отпадъци (жар и пепел), както и 
паленето на отпадъци в съдовете за смет и ползването на нестандартни 
съдове за смет; 

4. изхвърлянето на твърди предмети, неразтворими отпадъци, 
токсични вещества и петролни продукти в канализационната мрежа, 
реката, крайречната зона и деретата; изливането на отпадни води по 
тротоари, зелени площи и улични платна, както и в пресъхнали и 
действащи кладенци; 

5. Изхвърлянето на отпадъци и угарки от прозорците и балконите. 
6. изливането на отпадъчни води през дъждоотводните тръби на 

терасите; 
7. складиране на битови отпадъци и предмети в общите части на 

жилищните сгради /с режим на етажна собственост/ или тавани, 
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подпокривни пространства, мазета, шахти и др., които се поддържат 
свободни и проходими 

8.превозването на товари в насипно състояние, строителни 
материали, отпадъци и други подобни при недобре уплътнени каросерии 
на транспортните средства; 

9. замърсяването на улиците, площадите, парковете и средствата за 
обществен превоз; 

10. изхвърлянето на битови, производствени, строителни отпадъци, 
пръст, умрели животни и други на места, които не са определени и 
надлежно маркирани от органите на общината; 

11. паленето на огън в междублоковите пространства, дворовете на 
училищата и детските градини,  парковете и на други терени – общинска 
собственост. 

12. свободното пускане на селскостопански и други животни и 
птици по улиците, площадите, парковете и тревните площи в и извън 
населените места. Извеждането на животните на паша да става с 
придружител; 

13. отглеждане на животни без необходимите санитарно-хигиенни 
условия; 

14.направата на стопански постройки извън двора или на 
обществени места, освен с разрешение на органите на общината; 

15.поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж, 
натрупване на оборска тор и други отпадъци по тротоари, улици, пътища, 
площади, пътеки и декоративни настилки, речни корита и дерета, и 
всякакви комуникации, свързващи отделните имоти; 

16. извеждането на паша на кози и други селскостопански животни на 
обществени места, залесени с дървесна, храстова и тревиста растителност, 
както и водене на паша на животни, извън указаните със заповедта по чл.29 от 
Наредбата маршрути; 

17. ползването на кошчета за смет в централна градска част от 
фирми и търговски обекти, същите са длъжни да имат собствени съдове 
за отпадъци; 

18. копаенето и вземането на пръст, пясък и чакъл от синорите, 
полските имоти, пътищата и други, извън определените от общинската 
администрация места; 

19. повреждането и замърсяването на чешмите, изворите и 
кладенците, намиращи се в землищата на общината; 

20. прането с перилни препарати в естествените и изкуствените 
водни площи и в района на чешмите, извън определените от общинска 
администрация места; 

21. изхвърлянето на бурени, остатъци от реколта и всякакви други 
отпадъци в коритото на реката, по синорите, пътищата и около 
населените места, освен на специално определените от общинска 
администрация места; 
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22. паркирането на пътни превозни средства, снети от отчет, извън 
местата, определени от Кмета на общината след съгласуване с органите 
на полицията; 

23. провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници 
и други обществени мероприятия в озеленените площи без разрешението 
на Кмета на общината, Кмета на съответното кметство или кметските 
наместници. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 1000 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

(4) Ако при нарушение по ал.1 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 оказан 
му от администрацията на общината. 

(5) Който откаже да плати наложената му глоба, откаже да възстанови 
причинената щета или възстановяването на увредената от него вещ, на лицето 
се налага глоба в размер до 5000  лева, но с размер на глобата не по-нисък от 
стойността на увредената вещ. 

(6) На  собственик на селскостопански животни, допуснал нарушение 
по ал.1, т. 12, който откаже да плати наложената му глоба, откаже да 
възстанови причинената щета или възстановяването на увредената от него вещ, 
или на неизвестен собственик, длъжностните лица конфискуват заловените 
животни и ги продават на търг съгласно изискванията на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. 

Чл.24 (1) Забранява се изхвърляне на отпадъци в съдове за битови 
отпадъци  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)  Който изхвърля отпадъци  в съдовете за смет или на други 
нерегламентирани места на територията на община Годеч, които могат да 
увредят или замърсят околната среда в това число течни агресивни, 
боядисващи, лесно запалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични и 
други отпадъци се задължава да премести отпадъците от контейнера или 
мястото за своя сметка по оказан начин и се глобява в размер от 50 до 200 лева.   

(3) При отказ да премести отпадъците и/или да заплати наложената 
глоба, или при повторно нарушение, на лицето се налага в размер от 200 
до 1000  лева. 

 (4) Ако нарушението е извършено с ППС неговият водач се задължава 
незабавно и за своя сметка да събере и натовари отпадъците обратно на ППС, 
което управлява, по начин, оказан от администрацията, и заплаща глоба в 
размер от 50 лева. При отказ да събере и натовари отпадъците и/или да 
заплати наложената глоба, на лицето се налага глоба в размер от 500  до 2000  
лева. 



 15

 (5) Юридическо или физическо лице, допуснало негови работници или 
служители на неопределени за това места, 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, му се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 
лева. 

Чл.25 (1) Задължават се собствениците на превозни средства с 
животинска тяга да ги поддържат в изправност и не допускат разпиляване 
на пренасяните с тях материали. Същите да са оборудвани с престилки.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 200 до 1000 лв. 

Чл.26 (1) Отсичането и кастренето на единични дървета и храсти, 
както и извършване на сеч в общински гори и пояси в или извън 
регулация на населените места да става само след предварително 
съгласуване, като за всеки отделен случай се издава разрешително или 
заповед от Кмета на общината, съгласувано с Държавно лесничество. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

Чл.27 (1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански 
животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на 
района и със ветеринарно-санитарните изисквания на ЗВМД, ППЗВМД, 
Наредбата на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на 
селищната среда и ЗУТ.  

(2) Собствениците са длъжни да почистват ежедневно на 
животните и да не допускат замърсяване на околната среда 

(3) Заустването на отпадните води да става в утаечни шахти там 
където няма изградена канализация, а където има такава в 
канализационната мрежа, след разрешение от “ВиК”. 

(4) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 5000 лв. 

Чл.28 (1)  В жилищните квартали с дворищна регулация и вилни 
зони със статут на жилищни зони с дворищна регулация се разрешава 
отглеждането за всеки поземлен имот ( в заден двор) на: 

1. птици – до 50 бр. 
2. едри преживни животни /говеда, биволи/ вкл. приплодите – до 3 

броя 
3. прасета за угояване – до 2 бр. 
4. дребни преживни животни /овце, кози и др./ - до 10 бр. 
5. зайци – до 30 бр. 
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6. коне – 2 бр. 
7. магарета – 2 бр.   
(2) Разполагането на постройките, в които се отглеждат животните 

се извършва съгласно изискванията на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и Закона за устройство на 
територията (ЗУТ). Помещенията трябва да отстоят минимум на 3 м от 
оградата и на 6 м от жилищата на съседите и жилищната сграда в имота. 

(3) Случаите, които са извън обхвата на така определените норми 
относно вида на животните, обема на животновъдната дейност и 
сервитутните отстояния, да се решават съобразно конкретните условия и 
действащите нормативни документи от комисия, назначена с писмена 
заповед на Кмета на Общината. 

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 5000 лв.  

Чл.29  Кметът на Общината, съобразно със спецификата на 
териториите в съответните квартали в град Годеч и селата от общината, 
съгласувано с Полицията определя със Заповед ежегодно местата за 
събиране на добитъка за паша и улиците, по които той се извежда. 

Чл.30 (1) Задължават се ръководствата на търговските и стопански 
организации, фирмите, кметствата и частните стопани да се грижат  за 
фасадното оформление на сградния фонд. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се 
налага наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 500 до 5000 лв. 

Чл.31  Наказва се:  
(1) (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) Който изхвърля отпадъци на 

неразрешени за това места или в съдове или торби, различни от определените 
от общината за измерване на количество битови отпадъци по чл. 67, ал. 8 от 
Закона за местните данъци и такси се наказва с глоба от 300 до 1000 лв. 

  (2) (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) „Който обръща, нарушава 
целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци се 
наказва с глоба от 300 до 1000 лв. 

(3) Собственик или наемател на дворно място, който не поддържа 
необходимата чистота на външните санитарни възли, на второстепенните 
сгради или площадки за отглеждане на животни, се наказва с глоба от 20 
до 500 лв. 

(4) Който извън определените за целта места разпилява вещества 
или разлива течност, изхвърля отпадъци, с което замърсява околната 
среда, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв. 

(5) Който паркира повече от едно, или ремонтира превозно 
средство на уличните платна или тротоарите за срок над 3 дни ( но не 
повече от 7 дни), се наказва с глоба от 20 до 1000 лв. 
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(6) (Изм. с Решение №132/29.12.2017 г.) Наказва се с глоба от 2000 до 
5000 лв. физическо лице, което нерегламентирано изгаря или извършва друга 
форма на нерегламентирано третиране на отпадъци. 

 (7) Който възпрепятства достъпа на сметосъбирачни машини до 
съдовете за смет, чрез паркиране на автомобили или складиране на 
строителни материали, дърва или други, се наказва с глоба от 20 до 1000 
лв. 

 Чл.32 (1) Спрените от движение превозни средства трябва да 
бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на строителните парцели и 
имоти за индивидуално ползване, или в определени от Кмета на 
Общината за тази цел обществени паркинги. 

(2) Длъжностни лица, определени от Кмета на Общината, със 
съдействието на полицията, установяват собствениците на превозните 
средства, паркирани в нарушение на забраните по ал. (1)  и независимо от 
наложеното им административно наказание връчват предписание на 
преместване на превозното средство в 14-дневен срок. 

(3) При неизпълнение на предписанието, въз основа на 
констативен акт, длъжностните лица по предходната алинея издават 
заповед за вдигане на превозното средство. 

(4) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява от 
органите на РПУ и общинската администрация 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. 

Чл.33 (1) Забранява се поставяне без разрешение от Община Годеч на 
фургони и временни постройки и съоръжения на общински терени извън 
районите на строителните площадки;  

(2) Който постави без разрешение от Общината фургони или временни 
съоръжения на общински терени, извън районите на строителните площадки, 
незабавно премества фургоните или временните съоръжения и се глобява в 
размер от 50 до 200 лева.  

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

(4) На юридическо или физическо лице, допуснало негови работници 
или служители да поставят без разрешение от Община Годеч фургони или 
временни съоръжения на общински терени, извън районите на строителните 
площадки, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лева. 

(5) При отказ за преместване на фургоните или съоръженията на 
юридическото или физическо лице, на което е дадено предписанието за 
преместване се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА  
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И 

МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 
 
 

 Чл.34 (1) Разрешение за провеждане на обществени мероприятия на 
открито на общинска територия се дава от Кмета на общината,кметовете на 
кметства или от кметските наместници на населените места, съгласно Закона за 
събранията, митингите и манифестациите.  
 (2) Уведомяването се извършва писмено, деловодно заверено и най-малко 
24 часа преди началото му. При заявяване на повече от едно мероприятие на 
едно и също място и време, право на провеждане се дава на първия, като 
уведомлението не трябва да е по-рано от 7 дни преди датата на провеждането. 
Кметът на общината и органите на РПУ съдействат за провеждане на 
мероприятието, а ако то не е разрешено, се издава заповед за прекратяване. 
 (3) Организаторите са длъжни да спазват заявените в общината място, 
време, маршрут на движение и носят отговорност за осигуряване на 
обществения ред. Забранява се провеждането на мероприятия, които 
възпрепятстват нормалната работа на фирмите и гражданите на Общината. 

Чл. 35  (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от 
граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по 
реда и при спазване разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл.10, ал. 1, т. 2, 3 и 
4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 

(2) Уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се подават не по-рано от 14 
дни преди планираното провеждане на проявата. 

(3) 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. 
 В уведомлението за провеждане на манифестация се посочва и пътя на 
движението й.                                                                

(4)  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. 

(5) 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. 
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(6) 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. 

(7)  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. 36  (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 нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи 
съставят актове на нарушителите. 

Чл. 37  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. 38  (1) Забранява се провеждането на действия извън обичайните в 
църковните имоти и гробищните паркове, както и посегателствата  върху 
паметниците на починалите. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв.  
 Чл. 39 Построяването на панаирни съоръжения, временни естради,  
палатки, паркинги и други се извършва с разрешение от Общината. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв.  

 
 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА ПРИ 
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА  

 
 Чл.40 За осигуряване на правилното възпитание на малолетните и 
непълнолетните, се забранява: 

1. Извършването на действия, нарушаващи общоприетите норми на 
морал и поведение на обществените места 

2. Продажбата на открито и рекламиране на литература и списания с 
порнографско съдържание. 

3. Прожектиране на филми с порнографско съдържание. 
4. Поставянето на порнографски снимки в обществените превозни 

средства. 
5. Употребата на алкохолни напитки извън определените и разрешени 

от общината  и нормативните документи места. 
6. Продажбата на тютюневи изделия и спиртни напитки на 

непълнолетни и малолетни лица, както и сервирането им в заведенията. 
7. (Изм. с Решение №3 от 28.01.201г., Отм. с Решение №49/31.05.2017г.) 

Допускането в търговски обекти и обществени места без придружител след 
20,00 часа на малолетни и след 22,00 часа на непълнолетни деца. 

Чл.41 (1) Не се допускат деца до обществени места, в които се 
представят програми с еротично или порнографско съдържание, в зали 
където се организират хазартни игри.  

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 100 до 1000 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.  

Чл.42 (1) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия на  
територията на детски, учебни и здравни заведения. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 1000 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

Чл.43 (1) В заведения, където се провеждат спортни прояви, дискотеки 
и други забавления, на които присъстват деца, се забранява пушенето и 
употребата на алкохол. 

(2) На организаторите, собствениците или ползвателите на заведенията, 
допуснали нарушение по предходната алинея, както и на лицата пушещи или 
употребяващи алкохол по време на мероприятието, се налага глоба от 50 до 
1000лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

Чл.44(1) (Изм. с Решение №3 от 28.01.201г.,Отм. с Решение 
№49/31.05.2017г.)  

(2) (Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
(3) (Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
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Чл.45 (1) (Изм. с Решение №3 от 28.01.2016 г., Отм. С Решение №49/31.05.2017г.)  
(2) (Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
 (3) (Изм. с Решение №3 от 28.01.2016 г.,Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
 (4) (Изм. с Решение №3 от 28.01.2016г.,Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
Чл.46 (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски 

обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и 
контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната 
закрила. 

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, 
спецификата на обекта или вида на проявата. 

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по 
ал.1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска 
дейност. 

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 1000 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

Чл.47 (1) Лицата по чл.46 разработват план за действие при възникване 
на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в 
търговските обекти, кина и театри.  Неразделна част от плана е план-схема за 
аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни 
изходи, водоизточници и други. 

(2) Планът по ал. 1 се предоставя на РПУ, РС”ПБЗН” и отдел “Закрила 
на детето" при дирекция “Социално подпомагане” преди започване на 
търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-
схемата. 

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни 
за клиентите места по пътя на евакуацията. 

(4) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 1000 лв. 

(5) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 1000 до 5000 лв.  

Чл.48 (1) Лицата по чл.46, чиито обекти се посещават от деца, 
предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и 
недопускане на инциденти, както и: 

1.  не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта; 
2. (Изм. с Решение №3 от 28.01.2016г., Отм. с Решение №49/31.05.2017 г.)  
3. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна 

способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях; 
4.  назначават отговорник по охраната на обекта; 
5. осигуряват охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта и вида на проявата. 
(2) Отговорникът по охраната на обекта: 
1.  ръководи и контролира охраната му; 
2.  организира и контролира пропускателния режим; 
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3.  не допуска в обекта: 
а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта; 
б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични 

вещества или други упойващи вещества; 
в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 

упойващи вещества; 
г) лица, които отказват да бъдат проверени; 
4. предприема други необходими действия по осигуряване 

безопасността на децата; 
5.  взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на 

вътрешните работи и с други компетентни държавни и общински органи. 
(3) (Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
(4) (Отм. с Решение №49/31.05.2017г.)  
Чл.49 (1) Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на 

обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след 
провеждането им, като: 

1.  уведомяват РПУ не по-късно от 24 часа преди обявения начален час 
на проявата, като посочват и времетраенето й; 

2.  осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост  и 
транспорт; 

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване 
на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за 
което уведомяват РПУ и другите компетентни държавни и общински органи. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв.  

Чл.50 (1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на 
група от деца, организаторите определят ръководител на групата и 
придружители. 

(2) Броят на придружителите се определя от отговорното лице и 
ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди. 

(3) Ръководителят на групата и придружителите: 
1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване 

безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него; 
2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните 

държавни и общински органи. 
(4) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията 

на ръководителя на групата. 
(5) При нарушение по предходните алинеи на виновните лица се налага 

наказание глоба в размер от 50 до 500 лв. 
(6) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 

глоба в размер от 500 до 1000 лв.  
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА И 
ОПАЗВАНЕ НА РЕДА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ 

 
Чл. 51  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  и неохраняеми паркинги  за 
превозните средства, които са негодни за движение, разкомплектовани или със 
значителни повреди, както и на снети от отчет превозни средства (без 
регистрационни номера). 
 Чл.52 (1) За осигуряване на безопасни условия на движение около 
училищата и детските заведения, Кметът на общината прилага съответните 
мерки – предпазни огради, решетки, улична маркировка, препятствия за 
намаляване на скоростта на превозните средства, осветление и охрана. 
 (2) Предпазните мерки за осигуряване безопасност на движението се 
проверяват периодично от комисия, назначена със заповед на Кмета на 
общината. Хоризонталната маркировка в районите на учебните заведения се 
подновява най-малко два пъти годишно. 
 Чл.53 Забранява се влизането на МПС в дворовете на училищата и 
детските заведения.Изключение се допуска само при наложена необходимост 
за обслужващите учебното заведение автомобили, след писмено разрешение на 
съответния директор. 
 Чл.54 Пързалянето с ролкови кънки, ролери,  и други ролкови 
съоръжения, както със ски и шейни се разрешава само по определените за 
целта алеи, вътрешно-кварталните пространства, в училищните спортни 
игрища и специалните площадки. 

Чл.55 (1) При ползване на обществения транспорт са забранени: 
пътуването на лица със замърсено облекло, създаващо неудобство за 
останалите пътници; пушенето и употребата на храна, напитки и алкохол; 
превозването на лесно запалими течности и газове; хвърлянето на 
отпадъци; викането, свиренето, нарушаване спокойствието на останалите 
пътници, по какъвто и да е начин, както и качването на пътници в явно 
нетрезво състояние. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 до 1000 лв. 
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Чл.56 Забранява се спирането на автобусите  с над 22 пътнически 
места  извън спирките на обществения транспорт, определени със Заповед на 
Кмета на общината съгласно утвърдената транспортна схема в община Годеч. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 500 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 500 до 1000 лв. 

 
 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 
 

НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА 
ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ 

 
 Чл.57 (Отменен с Решение №116 от 06.11.2008 г.) (1) Управителите на 
търговски обекти на територията на община Годеч се задължават да подадат 
писмено уведомление  по установен образец  (Приложение № 3) в Общинска 
администрация за упражняване на съответната търговска дейност, за записване 
в масив „Търговски обекти” в 14 – дневен срок от връчване на предизвестието 
от Общинска администрация. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 200 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 200 до 500 лв. 

Чл.58 (1) Работното време на обектите за търговия и туризъм се определя 
от собственика, ползвателя (държателя) му, който е длъжен да го обяви в 
Община Годеч. На видно място в обекта се поставя четлива табелка с 
работното време, адрес и телефон на отговорника.  

(2) Режимът на работа на заведенията за обществено хранене и 
развлечения е в съответствие с лятно и зимно работно време, както следва:  
 1.  зимен период - 01.11. - 31.03 – до 23:00 часа; 
 2.  летен период - 01.04. – 30.10. – до 24:00 часа. 

3. за непрекъснато работно време се изисква разрешение от кмета на 
общината. 

(3) Собственик или наемател на заведение за обществено хранене или 
развлечение, който работи след съгласуваното с Кмета на Общината работно 
време се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. 

Чл.59 (1) Търговец, който няма поставена табелка на търговския обект с 
работното време на обекта, фирма и седалище на търговеца, име и фамилия на 
лицето, отговорно за обекта , се наказва с глоба от 20 до 500 лв. 
 (2) Търговец, който няма документ за произход и качество на стоките, 
които продава, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. 
 (3) Който извършва рекламна дейност без съответното разрешение на 
общината, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв. 
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 Чл.60 (1) Наказва се с глоба от 100 до 1000 лв. собственик или наемател 
на заведение за обществено хранене и развлечение, който: 

1. Допусне лица в явно нетрезво състояние в заведението си или им 
сервира алкохол; 

2. Допусне сервиране или продажба на алкохол и тютюневи изделия 
на малолетни или непълнолетни лица; 

3. Допусне в заведението малолетно лице след 22.00 часа без 
придружител; 

4. Допусне в заведението проява на етническа дискриминация; 
(2) При повторно нарушение глобата е от 1000 до 10000 лв. и се отнема 

разрешителното му за дейност. 
Чл.61 (1) Всички лица, заети с търговия на открито или услуги, след 

приключване на работа да извеждат подвижните щандове извън определеното 
им място за дейност и почистват мястото, което са ползвали в радиус не по-
малко от 2 метра. 

(2) Който не почисти мястото, което е ползвал или мястото посочено му 
от съответния общински служител или упълномощено от кмета лице, се 
глобява в размер от 20 до 50 лева или при отказ да плати глобата и да почисти, 
на виновното лице се налага глоба в размер от 50  до 1000  лева. 

Чл.62 (1) Ръководителите (управители, директори и др.) на 
организациите, търговските дружества и едноличните търговци осигуряват 
незабавното прибиране на вещи, стоките и всички видове амбалаж, след 
разтоварването им пред търговските обекти, заведения за обществено хранене 
и други. 

(2) Който допусне неприбиране на стоки, амбалаж и други вещи след 
разтоварването им пред съответния търговски обекти, заведение за обществено 
хранене и други, се глобява с глоба в размер на 50 лева. При отказ да плати 
глобата и да прибере вещите, стоката или амбалажа, на виновното лице се 
налага глоба в размер от 250  до 1000  лева. 

(3) На юридическо лице, допуснало системно неприбиране на вещи, 
стоки, амбалаж до съответния търговския обект, заведение за обществено 
хранене и други който обект държи, ползва, управлява, се налага имуществена 
санкция в размер от 1000 до 5000 лева.  

Чл.63 Контролните органи от Общинската администрация 
сигнализират съответните държавни институции за санкциониране на 
управителите на търговски обекти, където в рамките на 3 месеца са 
констатирани 2 нарушения по чл.чл.4, 5, 41,42,43, 44, 46, 58, 59 и 60, за 
които има издадени и влезли в сила наказателни постановления.  

Чл.64 Забранява се продажбата на суровини и храни от 
животински произход (мляко, месо, риба и яйца) – собствена 
селскостопанска продукция без да са придружени от сертификат или 
съответно разрешително от органите на ДВСК на открито  на пазара. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 150 лв. 
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(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 150 до 1000 лв. 

Чл.65 Забранява се продажбата на животни (прасета, птици и други) на 
открития пазар в центъра на града. За целта Кметът на общината определя със 
заповед подходящо място на територията на Общината. 

(2) При нарушение по предходната алинея на виновните лица се налага 
наказание глоба в размер от 20 до 150 лв. 

(3) При повторно нарушение на виновните лица се налага наказание 
глоба в размер от 150 до 1000 лв. 
 

РАЗДЕЛ ОСМИ 
 

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ И КМЕТСТВАТА, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ 

НА ФИРМИ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Чл.66 (1) Общинската администрация осигурява контрола по спазването 
на ограничителните мерки записани в Наредбата и налага на нарушителите 
предвидените санкции.  

(2) Общинската администрация и кметствата са длъжни да осигурят 
телефонна връзка за получаване на сигналите за нарушения на Наредбата, в 
утвърденото за администрацията работно време. Номерата на определените за 
целта телефони да се съобщават по подходящ начин на населението.  

(3)  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,  РПУ или 
специализираните органи.  

Чл.67 (1)  Ръководители на фирми и организации и гражданите са 
длъжни да спазват стриктно разпоредбите на тази наредба. 

(2) 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. 

 (3) 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.  

(4) Същите имат право да изискват писмен отговор от кметовете и 
кметските наместници за предприетите мерки по отправените към тях сигнали 
за нарушения  

(5) 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.  
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 Чл.68 (1) Юридическите лица и гражданите са длъжни да представят 
исканите от тях сведения за дейността им на общинските съветници, когато те 
са във връзка с работата на Общинския съвет и не противоречат на Закона за 
класифицираната информация 
 (2) Ръководителите на държавните и общинските учреждения ( община, 
кметства, учебни заведения и други) са длъжни да имат национално и 
европейско знаме, които да бъдат постоянно издигнати на/ пред фасадата на 
сградите. 
 (3) Организацията в болничните, учебните и детските заведения се 
определя с Правилник за вътрешния ред. 

(4) Управителите на предприятия, обществени заведения, учреждения и 
фирми са длъжни да рекламират дейността си чрез фирмени табели, външно 
осветление и ефекти след съгласуване с общината. 
 Чл.69 Провеждането на режимно водоснабдяване и електроснабдяване, 
както и други ограничения от страна на специализираните фирми, се допуска 
само след съгласуване с Общината и надлежно и своевременно уведомяване на 
населението. 

 
 
 
 

Г Л А В А   Т Р Е Т А 
 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.70 Административно-наказателното производство се извършва 

по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
Чл.71 Контролът по изпълнението на настоящата наредба се 

възлага на: 
1. Общинска администрация Годеч 
2. Районно полицейско управление Годеч 
3. Районна служба “ПБЗН” 
4. Дирекция”СЗ”- отдел”Закрила на детето” 
5. РИОКОЗ - София област 
6. ДВСК   

Чл.72 (1) ) За всяко констатирано административно нарушение се съставя 
акт по установен образец (Приложение № 1). 

 (2) Преди съставянето на акта контролните органи по чл.71 съобразно 
конкретния случай могат да връчат писмено предупреждение за отстраняване 
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на констатираните нарушения в срок от 24 часа до  един месец, по тяхна 
преценка. 

(3) Актовете за установяване на нарушенията по Наредбата се съставят от 
лицата, определени със заповед на ръководителите на органите по чл.71. 
Контролните органи са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко, 
установено от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия. 

(4) Всички съставени актове се изпращат на Кмета на общината, който се 
произнася в срок от 14 дни. 

(5) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината  
(Приложение №2). 
 (6) Наказателните постановление подлежат на обжалване чрез Кмета на 
общината пред Районен съд – Костинброд, съгласно Закона за 
административните нарушения и наказания. 
 (7) Когато за извършено административно нарушение от непълнолетен е 
наложена глоба, тя се заплаща от неговите родители, съответно настойници/ 
попечители. 
 (8) Съставянето на акта или издаването на фиш за глоба за извършено 
нарушение представлява едновременно и разпореждане на контролния орган за 
неговото отстраняване 
 (9) Редът за съставяне на акт за нарушение, възражения по него, 
Наказателното постановление и тяхното обжалване е според Закона за 
административните нарушения и наказания. 

Чл.73 Съставените актове и издадените наказателни постановления 
по тази наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, 
определено със заповед на Кмета на Общината. 

Чл.74 (1) (Отм. с Решение №132/29.12.2017 г.)   
(2) (Отм. с Решение №132/29.12.2017 г.)  
(3) (Отм. с Решение №132/29.12.2017 г.)  
Чл.75 Ежегодно Кметът на общината представя пред Общинския съвет 

отчет – анализ относно подадените жалби от граждани и констатираните 
нарушения ( респ. съставени актове и наказателни постановления), в който 
предлага на ОбС мерки за подобряване на условията за опазване на 
обществения ред. 

 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 § 1.  По смисъла на тази Наредба: 
1. “Обществен ред” са установените норми на поведение на 

гражданите и обществото, свързани със спазване на действуващото 
законодателство в Република България. 
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2. "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като: 
улиците, площадите, градинките, обществените сгради, обществен транспорт, 
заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина,  
стадиони, зали и други. 

3. “Развлекателни заведения” са дискотеки, клубове, кафе-
сладкарници, ресторанти, барове, спортни обекти  и игрални зали. 

4. "Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана от 
държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, 
достъпни за неограничен брой лица. 

5. “Рекламна дейност” е раздаването на листовки, проспекти, 
стокови мостри, проби и други с рекламна цел на обществени места, 
използване на автомобил с високоговорител за рекламна цел, провеждане на 
рекламно шествие, реклама върху транспарантни ленти, върху табла на стойки, 
табла на оградни стени, калкани и други, светлинна реклама от неонови тръби 
на стени, огради, покриви, фирмени указателни табелки. 

6. “Деца” са всички лица ненавършили 18 – годишна възраст. 
7. “Повторно ” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на постановлението с което на нарушителя е наложено 
наказание за същото по вид нарушение по тази Наредба. 
 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 §2. Тази Наредба се издава на основание чл. 21, ал.1 т.13 и ал. 2 от 
ЗМСМА и отменя Наредба № 1 за обществения ред приета с Решение №180 от 
22.11.2004 г. Наредбата има действие до приемането на нова от Общински 
съвет – Годеч. 
 §3. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на 
приемането й в съответствие с чл.21 от ЗМСМА. 

§4. За неуредените в тази Наредба въпроси, се прилагат съответните 
разпоредби на Закона за административните нарушения и наказания, 
действащото законодателство или се приемат решения на Общинския съвет. 
 §5. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината, кметове 
на кметства, кметски наместници и РПУ на МВР – Годеч. 
 §6. Неразделна част от Наредбата са Приложение 1 и Приложение 2, 
както и образец на Фиш за налагане на глоба на място. 

§7. Общинската администрация отпечатва, Актовете за установяване на 
административни нарушения и Наказателните постановления за налагане на 
глоби и  Наредбата, която я разпространява сред жителите на общината. 

§8.  Кметът на Общината може  да стимулира служители и специалисти с 
не повече от 10% от събраните средства от глоби за нарушаване на Наредбата, 
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за техен личен принос в контрола по нейното приложение, в разкриването и 
санкционирането на нарушителите. 
 §9. Наредбата е приета с Решение № 59 по протокол №6/ 22.05.2008 г. на 
Общински съвет – Годеч и влиза в сила от  01.06.2008 г.. 
 §10. Наредбата е изменена с Решение № 49 по Протокол № 5/ 31.05.2017 
г. на ОбС – Годеч. 
 §11. Наредбата е изменена с Решение №132 от 29.12.2017 г. по Протокол 
№11 на ОбС-Годеч. 
 
 
 

 Измeнение с Решение № 116 по Протокол  № 11 от 06.11.2008 г. на ОбС-
Годеч ( отменен чл.57) 

 Изменение с Решение № 3 по Протокол № 1 от 28.01.2016 г. на ОбС-Годеч 
(в чл.40, 44, 45 и 48) 

 Изменение с Решение № 49 по Протокол № 5 от 31.05.2017 г. на ОбС-
Годеч (отменени  чл.40,т.7; чл. 44; чл. 45; чл.48, ал.1, т.2, ал.3, ал.4) 

 Изменение с Решение № 132 по Протокол № 11 от 29.12.2017 г. на ОбС-
Годеч (Изм. в чл.8, т.3 и т.4; чл.19, т.8; чл.31, ал.1, ал.2 и ал.6; Отменени  чл.74, ал.1, ал.2 
и ал.3) 

 
 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ: 
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Приложение № 1 Образец на акт за административно нарушение към чл.72, ал.1 
 
 

 
ОБЩИНА ГОДЕЧ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

град Годеч, пл.Свобода №1; тел. факс: 0729 / 23-00; 35-03 

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

 
за установяване на административно нарушение 

 
 

Днес, ......................... 20 .................... г., подписаният: 
 
 ................................................................................................................................................................. 

име, презиме, фамилия 
на длъжност .............................................................................  към община Годеч, 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:  
 
.................................................................................................................................................................,  

(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) 
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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) 

 
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 2 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:  ……………………………………… 
 
 

 
Р А З П И С К А 

На основание чл.43, ал.5 от ЗАНН 
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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) 
 

ВРЪЧИЛ АКТА: ………………………………………………….. 
/ …………………………………………………../ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 Образец на Наказателно постановление към чл.72, ал.5 
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ОБЩИНА ГОДЕЧ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

град Годеч, пл.Свобода №1; тел. факс: 0729 / 23-00; 35-03 

 
 

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 Годеч 
 
против....................................................................................................................................................... 

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

ЕГН: ....................................................................            БУЛСТАТ  ......................................................          
 
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:    
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
/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./  
................................................................................................................................................................... 
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 Годеч 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 на общината/ 
 Настоящето постановление може да бъде обжалвано в 7 дневен срок  пред Районен съд гр. ................ , 
чрез  община Годеч. 
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА  ГОДЕЧ: ...................................... 

            /подпис/     
 

Запознат със съдържанието на Наказателното постановление нарушител: ................................... 
                   (подпис) 
 
 
 Дата на запознаване с акта: ............................... год. 
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ОБЩИНА ГОДЕЧ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

град Годеч, пл.Свобода №1; тел. факс: 0729 / 23-00; 35-03 

 
 

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 Годеч. 
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: ..................... 
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Приложение № 3  
 
                                                                          ДО   КМЕТА  
        НА ОБЩИНА  ГОДЕЧ 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за  упражняване  на търговска  дейност 

 
от______________________________________________________________ 
                                        /трите имена и длъжност/ 
на______________________________________________________________ 
                                        /фирма,търговско дружество,други/ 
 
                                         /адрес/                                                                                   /телефон/ 
 

 
ГОСПОДИН  КМЕТ, 

 
 Уведомявам Ви, чe упражнявам търговска дейност в търговски обект със 
следните данни: 
1. Адрес:________________________________________________________ 
2. Собственик на обекта: 
 

/трите имена,ЕГН/ 
 

/адрес/ 
3. Наименование на обекта:_________________________________________ 
4. Предмет на  дейност: ____________________________________________ 
5. Обща площ ________ кв.м. 
6. Работно време:  
-  летен период  от _________________________________________ 
-  зимен период от  _________________________________________ 
7. Почивни  дни:  __________________________________________ 

 
ПРИЛАГАМ  СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

 
1._________________________________________________________ 
2._________________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
4._________________________________________________________ 
 
 
 
 
________ 20… год.                                 Подпис:___________________ 

 


