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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ 
Област Благоевград; тел./факс: 07434/30 -60, тел: 31 -05,  E-mail:  strumyani_obs@abv.bg 

 

 
НАРЕДБА № 1 

 

Наредба №1 на ОбС е приета с Решение № 118 от Протокол № 12/ 06.08.2004 г. и изменена 

и допълнена с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС Струмяни, изменена и 

допълнена с Решение № 141 от Протокол № 17/30.01.2009 г. на Общински съвет Струмяни, 

изменена и допълнена с Решение № 161 от Протокол № 20/27.03.2009 г. на Общински съвет 

Струмяни, изменена и допълнена с Решение №45 от Протокол №5/22.01.2016 г. на 

Общински съвет Струмяни. 
 

      
Наредба №1 урежда поддържането на чистотата, сигурността на населените 

места, осигуряването на условия за спокоен труд и отдих на гражданите и опазване на 

частната, общинската и държавната собственост. 

Наредбата се прилага върху територията на община Струмяни. 

 

Раздел І 

Опазване на обществения ред и сигурност 
 

 Чл. 1. Лицата, живеещи и временно пребиваващи на територията на общината 

са задължени да спазват законите на Република България, решенията на 

правителството, решенията на Общински съвет, заповедите на кмета на общината и 

Наредба №1. 

 Чл. 2 ОбС Струмяни, забранява:  

(1) Грубо и неприлично поведение по улиците, площадите, парковете, кината, 

държавните, общински и частни обекти; 

 (2) Нарушаване на нощната тишина чрез викане, пеене, шумно слушане на 

музика, шумно разтоварване на товари, форсиране на МПС и др. подобни след 22.00 

часа; 

(3) (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Работата на ресторантите, павилионите, бюфетите, всички заведения след 

22 ч. през зимния сезон и 23 ч. през летния сезон, в случай, че е нарушена 

разпоредбата на  ал. 2 от чл. 2. Удължаването на работното време на същите се 

установява с издадено удостоверение от кмета на общината при условие, че не 

противоречи на действащата нормативна уредба. 

 (4) Продажбата на спиртни напитки и цигари в заведенията и павилионите, 

които се намират до 100 м. от района на училищата; 

 (5) Консумацията на спиртни напитки на обществени места извън заведенията 

за обществено хранене; 

 (6) (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни)Играта на хазартни игри от малолетни и непълнолетни; 

 (7) Къпането, прането и миенето във водоемите и други открити водни площи, 

освен на определите за целта места; 
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 (8) Игра и забавления с взривни вещества, хвърлянето и възпламеняването им 

на всички места за обществено ползване.  

 (9) Продажба на взривни вещества, пиратки, фойерверки и др. на територията 

на общината;    

(10) При провеждане на спортни и масови прояви по стадионите, спортните 

зали и обществени места: 

1. внасяне на бомбички, ракети и други; 

2. внасяне, продажба и употреба на спиртни напитки; 

3. посещение на лица в нетрезво състояние; 

         (11) Използване на духови и други състави и оркестри, високоговорители на 

открити тераси и заведения, намиращи се в непосредствена близост до жилищните 

сгради след 22.00 часа през зимния и 23.00 часа през летния сезон, с изключение на 

тържествени моменти; 

 (12) (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни)Продажба на алкохол, тютюневи изделия и упойващи и вредни за здравето 

вещества  на непълнолетни лица; 

 (13) Поставяне на игрални апарати в заведенията до 100 м. от училищата; 

(14) (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) На родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които 

полагат грижи за дете да го оставят без придружител на обществени места и след 

определения в т.1 и т.2 от настоящата алинея час. Ако родителите, настойниците, 

попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете по т.2 от настоящата, не 

могат за го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за 

негов придружител на обществени места след 22:00 часа. 

т.1 За деца до 14 години без придружител – след 20:00 часа.  

т.2 За деца навършили 14 години, но ненавършили 18 години – след 22:00 часа. 

(15) (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) На съдържателите на търговски обекти на територията на общината да 

допускат от 22:00 часа до 6:00 часа в управляваните от тях обекти: 

т.1  Деца до 14 години без родител, попечител, настойник или друго лице 

полагащо грижа за него. 

т.2  Деца от 14 години  до 18 години без придружител съгласно чл.2, ал.14 от 

настоящата наредба.   

           (16) (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни)Продажба на алкохол на младежки забави, спортни игри и други подобни. 

            (17) (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни) Излагането и разпространението чрез продажба или даром на вестници, 

списания, касети и филми с порнографски вид и съдържание на открито, освен на 

писмено,  предварително разрешени от кметството закрити места /във всички случаи 

закрити/. 

(18) (доп. с Решение № 141 от Протокол №17/30.01.2009 г.) Употребата на 

газови и огнестрелни оръжия, както и експлозивни материали извън  

регламентираните в Закона случай. 

(19) (доп. с Решение № 141 от Протокол №17/30.01.2009 г.) Достъпа на лица  

носещи газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и други обществени места. 

 (20) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Всякакви човешки деяния (действия или бездействия), които причиняват 

силен или недопустим шум, прах, миризми, изпарения, вибрации, и всякакви други 

замърсявания, които увреждат или застрашават живота и здравето на хората, 
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жизнената им среда; или нарушават личните права и свободи, в това число 

неприкосновеността на личността и на жилището; или пречат на съня, на отдиха и 

спокойствието им, както и на обществените, културни, образователни, спортни и 

други потребности, обществените услуги, включително и административното 

обслужване. 

Чл.3. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, 

сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване 

изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

Чл.4. Влизането в административната сграда на община Струмяни, други 

обществени сгради или такива с масово пребиваване на хора се урежда от инструкции 

за организация на пропускателния режим в административната сграда, утвърдена от 

кмета на общината, които са неразделна част от настоящата наредба. 

 

Раздел ІІ 

(изм. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни) 

 

Транспорт, безопасност и организация на движението 

 

Чл.5 (1) ОбС Струмяни забранява:  

1. Движение на каруци нощем без необходимите светло отразители и фенери; 

2. Използването на части от уличното платно и тротоарите за селскостопански 

постройки; 

3. Изграждането на постоянни трамплини за подхождане към входове и гаражи по 

улиците; 

  4. Използване на улиците и тротоарите за строителни площадки и сушилни без 

разрешение на дирекция “Околна среда, благоустрояване и градоустройство” при 

ОбА, а в по – отдалечените от общинския център населени места – от кмета на селото. 

  5. (изм.и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Преминаването, движението и паркирането на всякакъв вид МПС и други 

пътни превозни средства по тротоарите, алеите на градини и паркове, засадените и 

залесените площи в чертите на урбанизираната територия на Община Струмяни. 

  6. (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Паркирането, миенето, ремонтни и други подобни дейности на пътни 

превозни средства в парковете, градините и тревните за отдих и детски площадки в 

урбанизираните територии. 

  7. (нова -доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Домуването на автобуси и товарни автомобили, извън местата, определени 

със заповед на кмета на общината. 

  8. (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Движението на моторни превозни средства и ръчни колички, от които 

падат насипни товари и отпадъци.  

  (2) Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в 

гаражи, в дворната част на строителните парцели и имоти за индивидуално ползване. 

(3) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)      

             1. Кметът на общината определя райони, пътища или части от пътища за 

паркиране в съответствие със ЗДП  

             2. Местата за паркиране по т.1 се обозначават с пътни знаци, пътна 

маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране. 
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             3. Паркиране на служебния паркинг пред сградата на ОбА Струмяни да се 

извършва само от автомобили на ОбА Струмяни или от автомобили, получили 

изрично разрешение от Общината. 

 

Раздел ІІІ 

(доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни)      

 

Експлоатация и опазване на общинска собственост. 

Обществена хигиена и чистота 
 

Чл. 6 ОбС Струмяни, забранява:   

(1) Нарушаване на собствеността, без разрешение на законния собственик;    

(2) Повреждане на уличното и парково осветление; 

(3) Изваждането и снижаването на бордюри, без писмено разрешение от  

дирекция “Околна среда, благоустрояване и градоустройство” при ОбА; 

(4) Рязането, късането и изкореняване на цветя в зелените площи и 

алпинеумите, дървесни видове и клоните им, както и газенето на обособените тревни 

площи; 

(5) Поливането и миенето на пътни подстъпи, дворовете, превозните средства, 

изпирането на килими, черги и др. с течаща питейна вода; 

(6) Отпускане на вода по пътя; 

(7) Връзването на добитък по улиците, площадите, парковете и кварталните 

градинки; 

(8) Паленето на огньове на обществени места и паленето на материали и 

отпадъците в съдовете за смет; 

(9)  Изхвърлянето в съдовете за смет на запалителни и избухливи вещества;  

(10) Писането и драскането по сградните фасади, сградите и по пътните 

съоръжения; 

(11) Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и 

съоръжения, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на 

други обществени места; 

(12) (изм.и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Действия и прояви, с които се замърсяват или повреждат улици, тротоари, 

площади, паркове, градини, пазари, зелени площи, осветителни тела, афишни места, 

декоративни елементи, пътни съоръжения и принадлежности на уличната, пътната и 

алейна мрежа (знаци, табели, ограждения, пейки, заслони на спирки) 

 (13) Поставянето на временни търговски обекти или извършването на търговия 

в терени и места без съответното разрешение или извън местата, определени за целта; 

(14) Влизането, преминаването или други действия в селскостопанските и 

други имоти без разрешението на собствениците им или съответните държавни и 

общински органи. 

(15) Всякакъв вид просия на територията на общината. 

(16) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Поставянето на ограничителни колчета и други средства на улици, 

тротоари, площади, които не са предвидени в Закона за пътищата и не са разрешени 

от Общината.  

 (17) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Хвърлянето на бомбички и всякакви други запалителни материали, 
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паленето на огън и хвърлянето на неугасени цигари и други предмети по улици, 

паркове, културни, спортни и др. обществени места. 

(18) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Отсичането на дървета и клони от тях по улиците и парковете без писмено 

разрешение, издадено от Общината за всяко конкретно дърво.  

(19) (нова- доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Поставянето на обяви и съобщения по дърветата. 

(20) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)  Късането и изкореняването на цветя, храсти и дръвчета в обществените 

градини. 

(21) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Ловенето и унищожаването на полезен дивеч, птички и др., събирането на 

яйцата им и повреждането на хранилки в паркове, градини и др. обществени места. 

(22) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)  Повреждането на обяви, реклами, съобщения и др. подобни материали, 

поставени на определени за целта места. 

           (23) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Разместване на съдове за смет, табели, съоръжения и др., поставени на 

места за общо ползване.  

           (24) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Хвърлянето, извън определените места, на каквито и да е отпадъци. 

Нарушителите са длъжни сами да почистят. 

Чл.7. (1) Уличните платна и тротоари могат да се ползват при доказана 

необходимост за строителни площадки само с разрешение на дирекция “Околна 

среда, благоустрояване и градоустройство”при ОбА, а в по – отдалечените от 

общинския център населени места – от кмета на селото. 

(2) Фирми, инвеститори, собственици на сгради и отделни граждани, 

извършващи строеж или ремонт се задължават: 

1. да уреждат строителни площадки, съгласно даденото им разрешение, да 

складират, товарят и разтоварват строителни материали само на обезопасени 

площадки, а отпадъчните материали да извозват незабавно на място определено от 

ОбА; 

2. (доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни) да 

ограждат и обезопасяват всяка строителна площадка, ако тя е разположена на улицата 

или тротоара, чрез ограждане, като поставят съответната сигнализация; 

3. да възстановяват разкопаните и повредени части на улици, тротоари, 

бордюри, зелени площи, стълбове и др. най – късно три дни след изтичане срока на 

разрешителното и почистят района за своя сметка. 

Чл.8. Изпълнителят на строителството е длъжен при организиране и ползване 

на строителната площадка да взема необходимите мерки за запазване на повреди на 

съоръжения, тротоари, бордюри, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни 

дървета и други ги отстранява за своя сметка в определения срок. 

Чл.9. Разкопаването на зелени площи във връзка с прокарването на 

водопроводи, канали, кабели и други става след предварително разрешение на 

общината. Възстановяването на засегнатите разкопани площи и градини в 

първоначалния им вид се извършва незабавно след приключване на строителните 

работи от организация – изпълнител, която носи отговорност за качеството на 

възстановителните работи до слягане на почвата. 
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Чл.10. (1) Гробищните паркове са терени със специално значение и със статут 

на публична общинска собственост по силата на чл.3 ал.2 т.2 от ЗОС. 

(2) Предоставянето на гробни места става с разрешение на кмета или 

упълномощено от него лице. 

(3) Правото на гробоползване придобиват лица, подали заявление в Общинска 

администрация и заплатили  определената от Общински съвет такса. 

(4) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни 

знаци и да ги поддържа в добър вид. 

(5)  В гробищните паркове се забранява: 

 1.посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не са съпроводени от 

пълнолетни лица; 

 2. въвеждането на кучета и други домашни животни; 

 3. ремонтно-строителна дейност без разрешение от Общинска администрация; 

 5.приготовляването на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и 

пътищата, без разрешение от Общинска администрация; 

 6.отсичането на дървета без разрешение от Общинска администрация 

 7.изхвърлянето на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя извън 

определените за целта места; 

           8.паленето на огън и изгарянето на отпадъци извън определените за целта 

места; 

Чл.10а (нов - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Всички жители и гости на Община Струмяни могат правомерно да ползват 

местата за обществено ползване, парковете и градините, местата за култура, спорт, 

развлечения. Същевременно всеки от тях има задължение да съобразява своето 

поведение с изискванията за опазване на обществена собственост, чистотата и 

хигиената в местата за общо ползване, както с правилата на другите физически и 

юридически лица. 

(1) Спазването на установените правила и изисквания за пожарна и аварийна 

безопасност са задължителни за всички ръководители, служители и посетители в 

места за обществено ползване, жилищата, частните имоти, залесените и посевните 

площи. 

(2) Всеки, който е замърсил или е допуснал замърсяване на местата за общо 

ползване и обществените сгради или общите части на жилищата е длъжен незабавно 

да го почисти. Ако не го стори, подлежи на глоба и заплаща разноските, които 

извършат службите за чистота или другите граждани или юридически лица. 

 

Раздел ІV 

                                              Благоустрояване 

 

 Чл. 11.  ОбС Струмяни задължава:  

(1) Всички граждани, ръководители на обществени заведения и предприятия, 

учреждения, фирми и организации да поддържат чистотата в и извън обществените 

сгради, в т.ч. фасадите, тротоарите, улиците, площадите и прилежащите зелени 

площи; 

 (2) Всички живущи и временно пребиваващи на територията на общината да 

гарантират: 

1. Редовно почистване на тротоарите и улиците пред сградите, парцелите и 

търговските обекти; 
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2. Събирането на отоплителните материали не по - късно от една седмица след 

доставянето им, след което да почистят отпадъците и да изметат добре тротоара и 

платното на улицата; 

3. Изграждане на септични ями, в случаите когато няма канализационна мрежа. 

Чл. 12.  ОбС Струмяни забранява:  

(1) Изхвърляне на промишлени отпадъци, смет, пръст и други отпадъчни 

материали по улиците, деретата и обществени места, както и разливането на помийна 

и др. вода по тротоарите и уличните канали. Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци 

в реките и водните канали; 

 (2) Движението на непокрити превозни средства, които замърсяват улиците при 

превозването на пръст, циментови и варови разтвори, баластра, дървени изрезки и 

други; 

(3)  Движението на верижни превозни средства на асфалтови настилки; 

(4) Повреждането на пътните съоръжения и принадлежности на уличната и 

пътната мрежа (пътни знаци, табелки, указатели, ограждения, скамейки), както и 

драскането и лепенето на афиши по тях; 

 (5) Изхвърлянето на умрели животни на обществени места, в кофите за смет, в 

реките, водохранилищата и напоителните канали. Същите да се заравят или да се 

предават на екарисажи; 

 (6) Пускането на всякакъв вид домашни животни по улиците и градинките; 

 (7) Лепенето на афиши, плакати, некролози и други подобни на места, които не 

са специално определени за целта; 

 

Раздел V 

(Нов - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни) 

                                              

Търговия и услуги 

 

Чл.13 (1) Не се допуска или се преустановява извършването на търговия и 

услуги в преместваеми обекти или амбулантна търговия, под каквато и да е форма, в 

нарушение на законите и другите нормативни актове, без правоспособност, надлежна 

регистрация или разрешение, когато се изисква по закон. 

(2) Не се допускат да работят или се преустановява дейността  на заведения за 

хранене и развлечения, които не са категоризирани по Закона за туризма или обекти 

извън подлежащите на категоризация, в това число и за всякакъв вид търговия и 

услуги, ако не са допустими, по Наредбата за преместваемите обекти и Наредбата за 

амбулантната търговия. 

Чл.14. Всички лица, заети с амбулантна  или подобна търговия или услуги, след 

приключване на работа да извеждат подвижните щандове извън определеното им 

място за дейност и почистват мястото, което са ползвали. 

Чл. 15 (1) Забраняват се: 

1.Продажба или сервиране на алкохол на лица в нетрезво или дрогирано 

състояние. 

2.Продажбата на алкохол извън регистрираните търговски обекти и 

категоризираните заведения за хранене и развлечения и употреба на алкохол в 

здравни и учебни заведения, на площади, улици, паркове и други места за обществено 

ползване. 

3. Рекламирането на наркотици, алкохол и тютюн по време на провеждането на 

обществени мероприятия, особено с участието на деца и младежи. 
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4.Продажбата на открито на месо, риба, месни и тестени изделия, непакетирани 

сладкарски произведения, закуски, мляко и млечни продукти, наливен алкохол. 

5.Участието или присъствието на малолетни или непълнолетни деца в 

програми, концерти, игри, клипове, предавания и др. подобни прояви с еротично 

съдържание. 

6.Внасянето и консумация на храни и напитки в читалищни и заседателни зали, 

както и ползването на мобилни телефони по време на концерти, представления и 

църковни обреди. 

 

Раздел VI 

(Нов - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни) 

 

Отглеждане на животни и птици в урбанизираната територия. 

 

Чл.16 Отглеждането на селскостопански животни и птици от домакинствата в 

съставните на общината селища, да става при спазване на наредба №7 на 

Министерството на здравеопазването, относно вида, броя и отстоянието им от 

жилищните сгради. 

Чл.17 Не се разрешава пашата на селскостопански животни в границата на 

населеното място, особено в паркове, градините, зелените площи, стадиони, игрища, 

гробища и др. подобни на територията на общината. 

Чл.18 Не се разрешава отглеждането на животни в районите на охранителни и 

вододайни зони за питейна вода. 

Чл.19 (1) Домашни кучета могат да се държат в жилищата и в дворовете в 

урбанизираната територия, ако не нарушават спокойствието на другите обитатели. 

Ако домашното куче пречи създава опасност за хората, или с лаенето си смущава 

другите обитатели в сградата или района, след писмено предупреждение от органите 

на реда, кмета на населеното място или служител от Общинска администрация, 

притежателят му е длъжен сам да го отстрани. В противен случай специализирана 

общинска служба отвежда кучето в приют, като разноските се за сметка на 

притежателя. 

(2) Забранява се свободното пускане или разхождане на кучета, извън 

определените места. 

(3) Разхождането на кучета по улиците, парковете, градините и другите места 

за обществено ползване следва да бъде с каишки, а по-големите и с намордник. 

Придружителят на кучето е длъжен да носи в себе си и документ за регистрация. Той 

е длъжен да почисти замърсяванията, причинени от кучето, а собственикът му 

заплаща разноските, ако почистването е извършено от службите по чистотата. 

(4) При нарушение на горните разпоредби, освен налагане на глоби на 

придружителите или на собствениците, специализирана общинска служба отвежда 

кучето в приюта, като разноските се възлагат на собственика. 

Чл.20. Забранява се организиране и провеждане на борби с кучета, петли и 

други животни. Организирането на киноложки изложби, надбягвания и др. 

регламентирани състезания се допускат само в случаите, предвидени в уреждащите ги 

нормативни актове. 
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Раздел VІІ 

       (изм.и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни) 

 

Административно наказателни разпоредби 

 

Чл.21. (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни) (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) (1) на нарушителите на наредбата се налагат следните наказания: 

1. Глоба до 50 лева с квитанция; 

2. Глоба до 5000 лв. за всички физически лица;  

3. Глоба до 50 000лв. за всички физически и юридически лица регистрирани по 

търговския закон; 

4. Имуществени санкции в размер до 50 000 лв. за еднолични търговци и 

юридически лица; 

(2) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) На нарушителите на чл.2, ал.15 се налага глоба или имуществена санкция 

от 2000,00 лв. до 5000,00 лв., при повторно нарушение – с глоба или имуществена 

санкция от 5000,00 лв. до 8000,00 лв. 

(3) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)  На нарушителите на чл.2, ал.12 се налага глоба или имуществена санкция 

от 2000,00 лв. до 4000,00 лв., ако не подлежи на по тежко административно наказание 

по закон или деянието не представлява престъпление При повторно нарушение се 

предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен 

срок, но не по дълъг от една година. 

 (4) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) На родителите, настойниците, попечителите и други лица, които полагат 

грижи за дете нарушили чл.2, ал.14 се налага глоба или имуществена санкция от 

300,00 лв. до 500,00 лв. При повторно нарушение глобата е от 500,00 лв. до 1000,00 

лв. 

(5) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) По искане на нарушителя на чл. 2, ал.14 или при невъзможност да заплати  

глобата по чл.13, ал.4, Кметът може да я замени с доброволен труд от 20 до 100 часа в 

полза на общината. 

Чл.22. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Установяването на нарушенията на наредбата, съставянето на акт за 

констатиране на нарушението, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда определен със Закона за 

административните нарушения и наказания.  

Чл.23. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) При налагането на глоба на место нарушението в размер до 10 лева  се 

издава квитанция от кочан заверен в Общинска администрация Струмяни.  

Чл.24. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица 

от ОбА, кметства, Полицейски участък, полските пъдари, съобразно територията, на 

която е извършено нарушението. Актът може да се състави най-късно в едномесечен 

срок от откриване на нарушенията, но не по-късно от 3 месеца от извършване на 

деянието. 
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Чл.25. (изм. и доп. с Решение №45 от Протокол №5/22.01.2016 г. на ОбС 

Струмяни) Наказателните постановления за нарушение на наредбата се издават от 

кмета на общината или от оправомощен от него заместник кмет. 

Чл.26. (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни) Длъжностните лица, посочени в горните две разпоредби от настоящата 

наредба, при неизпълнение на възложените им задължения се санкционират с глоба 

до 5 000 лева. 

 Чл.27. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) При нарушение на наредбата от военнослужещи лица, копие на акта, с 

които е констатирано се изпраща на командира на войсковата част.   

 Чл.28. (изм. и доп. с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. на ОбС 

Струмяни) (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) Лицата нарушили наредбата по чл. 2, ал.14 се отвеждат в РПУ Сандански 

или до най - близкия ПУ, като своевременно се уведомяват родителите, настойници 

и/или лицата които ги заместват. 

(1) (доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС Струмяни)На 

малолетни и непълнолетни лица, неспазили вечерния час по чл. 2, ал.14 от наредбата 

им се предоставя полицейска закрила от органите на МВР. 

(2)Престоят на малолетните и непълнолетните нарушители в РПУ/ПУ 

продължава до идването на родителите, настойници и/или лицата които ги заместват.   

Чл.29 (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)  (1) Полицейската закрила се прекратява при отпадане на обстоятелствата, 

наложили предоставянето и за не повече от 48 часа, съгласно Наредба №І-51 от 

12.03.2001г. на МВР.  

 (2)Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция до 50 

лв. за нарушението се съставя акт. 

Чл.30. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) (1) Наказващите органи могат да уведомят за наложените наказания 

обществеността чрез средствата за масова информация.. 

(2) (нова - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)По отношение на малолетни и непълнолетни лица разгласяването на данни 

и  сведения за тях става по следния ред: 

  1. За дете до 14 години не се разгласяват данни и сведения без съгласието на 

неговите родители или законни представители. 

  2.  За дете от 14 до 18 години се взема и неговото съгласие. 

Чл.31. (изм. и доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) (1) Административно наказателно отговорни са родителите, настойниците, 

попечителите и други лица, които полагат грижи за малолетни и непълнолетни 

нарушители на настоящата наредба. 

 (2) По отношение на малолетните и непълнолетни нарушители се прилагат 

възпитателни мерки по ЗБППМН. 

 

Раздел VІІI 

         (Нов - доп. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни) 

 

Допълнителни разпоредби 
 

§1. По смисъла на Наредбата: 
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1. “Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен 

транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, 

театри, стадиони, зали и други. 

2. “Придружител” може да бъде всяко пълнолетно дееспособно лице, което 

родителя, настойника, попечителя или друго лице, полагащо грижи за дете от 14 

години до 18 години е упълномощил с нотариално заверено пълномощно. 

3. “Настойник”, “Попечител” или “Друго лице полагащо грижи за дете”  се 

удостоверява с влязло в сила съдебно решение 

4. “Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителя е наказан за 

същото по вид нарушение 

5. “Специализирана закрила на деца на обществени места” е създаването на 

условия, които не застрашават физическото, психическото и нравственото развитие 

на децата и се осъществява при условия и по ред, определени с Наредба за 

специализирана закрила на деца на обществени места, издадена от МС. 

6. “Полицейска закрила на дете”  е спешна мярка, предоставена на дете от 

органите на МВР, съгласно Наредба № І – 51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за 

предоставяне на полицейска закрила на детето, издадена от МВР 

7. За нарушение на обществения ред, спрямо жилищата се приемат човешките 

деяния – действия или бездействия, които нарушават неприкосновеността на 

жилищата, включващи освен нежелани посетители, още и проникващи в жилището 

външен силен шум, прах, миризми, изпарения, вибрации и всякакви други подобни 

източници, които пречат на обитателите нормално и спокойно да го ползват. 

8. Заведения за хранене и развлечения в жилищни сгради или в непосредствена 

близост до тях или до здравни заведения и детски градини не могат да функционират, 

ако пречат на обитателите – с шум, мирис, вибрации или свади от посетители и др. 

подобни. Ако не са налице предходните условия, а само се смущават съня или 

спокойствието на обитателите и съседите, не могат да работят с клиенти след 22 часа. 

9. За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се 

считат: здравните заведения, детските ясли и градини, училищата, залите, площадите, 

ж.п. гарата, обществените сгради, спортните стадиони и площадки, гробищата, 

парковете и градините и другите места за обществено ползване 
 

 

Раздел IX 

(изменен с Решение № 161 от Протокол № 20/27.03.2009 г. на Общински съвет 

Струмяни). 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

 § 2. (изм. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)Настоящата наредба се приема на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА.  

§ 3. (изм. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането 

й в съответствие с чл.22 от ЗМСМА. 

§4. (изм. с Решение №161 от Протокол №20/27.03.2009 г. на ОбС 

Струмяни)Наредба №1 на ОбС е приета с Решение № 118 от Протокол № 12/ 

06.08.2004г., (изменена и допълнена с Решение №338 от Протокол №43/09.10.2006 г. 

на ОбС Струмяни), (изменена и допълнена с Решение № 141 от Протокол № 
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17/30.01.2009 г. на Общински съвет Струмяни), (изменена и допълнена с Решение № 

161 от Протокол № 20/27.03.2009 г. на Общински съвет Струмяни), (изменена и 

допълнена с Решение №45 от Протокол № 5/22.01.2016 г. на Общински съвет 

Струмяни). 

 

 

 

 

Председател на ОбС: 

Златка Яневска 
 


