
Проект 

Наредба 
за изменение и допълнение на Наредбата за чистотата и обществения ред на 

територията на община Първомай 

§ 1. Изменя се текстът на чл. 2, ал. 1, т. 9 и същият добива следния вид: 
9. носенето и употребата на пневматично, огнестрелно и газово оръжие в увеселителни 

и питейни заведения, барове, дискотеки, училища, обществени места и сгради, като забраната 
не  се  отнася  за  лица,  изпълняващи  служебни  задължения  по  охрана  на  обществения  ред,  по 
охрана на съответното заведение или мероприятие; 

§ 2. Изменя се текстът на чл. 2, ал. 1, т. 10 и същият добива следния вид: 
10.  на  собствениците  и  управителите  на  обектите  по  т.  9  да  допускат  лица,  носещи 

пневматично, огнестрелно и газово оръжие, освен определените по т. 9 лица; 
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се създава нова точка 11 със следното съдържание: 
11. извършване на действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по 

улици,  площади  и  други  обществени  места,  както  и  неприлични  жестове,  словесни  изрази, 
оскърбително  отношение  и  държание  към  гражданите  и  органите  на  властта  или  скарване, 
сбиване и други действия, с които се нарушава обществения ред и спокойствие; 

§ 4. В чл. 2, ал. 1 се създава нова точка 12 със следното съдържание: 
12.  провеждането на  сватбени,  семейни  и  други  частни  събирания на  места  общинска 

собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и 
други  територии,  както  и  в  открити  частни  имоти,  с  които  се  нарушава  обществения  ред  и 
спокойствието на гражданите; 

§ 5.  В чл. 2, ал. 1 се създава нова точка 13 със следното съдържание: 
13. поставянето на външни озвучителни уредби извън туристическите и други обекти; 

§ 6. Изменя се текстът на чл. 2, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1, т.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на виновните лица се налага глоба в 

размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева. 
§ 7. Изменя се текстът на чл. 2, ал. 3 и същият добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1,  т.1,  2,  5,  6,  7,  8,  9  и  10  на  едноличните  търговци  и 

юридическите  лица  се  налага  имуществена  санкция  в  размер  от  500  до  1000  лева,  а  при 
повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. 

§ 8. В чл. 2 се създава нова алинея 4  със следното съдържание: 
(4) При нарушение по ал.1, т.3, 4, 11, 12 и 13 на виновните лица се налага глоба в размер 

от 250 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева. 
§ 9. В чл. 2 се създава нова алинея 5 със следното съдържание: 
(5) При нарушение по ал.1, т.3, 4, 11, 12 и 13 на едноличните търговци и юридическите 

лица се налага имуществена санкция в размер от 250 до 500 лева, а при повторно нарушение 
имуществена санкция в размер от 1000  до 3000  лева. 

§ 10. Изменя се текстът на чл. 3 и същият добива следния вид: 
Член  3. Който  хвърля  бомбички,  ракети,  пиротехнически  изделия  и  други,  които 

нарушават  спокойствието  или  създават  опасност  за живота  или  здравето  на  гражданите,  се 
наказва с глоба от 50 до 250 лева, а при повторно нарушение с глоба в размер от 250 до 1000 
лева. 

§ 11. Изменя се текстът на чл. 4, ал. 1, т. 5 и същият добива следния вид: 
5.  прекарването  на  стада  през  територията  на  населените  места  по  нерегламентирани 

маршрути и пашата на животни  по улиците, в парковете, градините, териториите на детските, 
учебните,  здравните  и  други  заведения,  игрищата,  стадионите,  гробищните  паркове  и  в 
земеделски площи; 

§ 12.  В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 8 със следното съдържание: 
8. чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и други; 
§ 13.  В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 9 със следното съдържание:
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9. късането и изкореняването на засадените цветя  в общинските градини и паркове; 
§ 14.  В чл. 4, ал. 1 се създава нова точка 10 със следното съдържание: 
11. организирането и провеждането на борби с кучета и други животни. 
§ 15. Изменя се текстът на чл. 5, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2)  Собствениците,  ползвателите  и  управителите  на  търговските  обекти  и  заведения  за 

хранене и развлечения, които желаят да бъде удължено работното им време извън границите, 
определени  в  чл.5,  ал.1,  подават  молба  до  кмета  на  общината.  Работното  време  извън 
границите,  определени  в  чл.5,  ал.1  се  определя  след  становище  на  постоянно  действаща 
комисия, назначена със заповед на кмета на община Първомай. На основание становището на 
комисията кметът на Общината издава заповед за условията, при които ще работи конкретният 
обект. 

§ 16. Изменя се текстът на чл. 5, ал. 3 и същият добива следния вид: 
(3)  Собствениците/наемателите/ползвателите  на  питейни  и  увеселителни  заведения  и 

други,  желаещи  да  работят  с  удължено  работно  време,  са  длъжни  да  осигурят  охранително 
пропускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на РУ на МВР – Първомай и при 
съобразяване с изискванията, посочени в чл. 30 от Закона за частната охранителна дейност; 

§ 17. Изменя се текстът на чл. 5, ал. 4 и същият добива следния вид: 
(4) Нарушаването на обществения ред от обекти/заведения с удължено работно време се 

констатира  от  органите  на  РУ  на  МВР    Първомай.  При  нарушения  на  обществения  ред  от 
обекти/заведения  с  удължено  работно  време  по  предложение  на  Началника  на  Районно 
управление на РУ на МВР  Първомай и/или на комисията по чл.5, ал.2 от Наредбата, Кметът на 
Общината ограничава работното време в рамките на установеното в чл.5, ал.1. 

§ 18. Изменя се текстът на чл.7, ал.1, т.1 и същият добива следния вид: 
1.  на  виновните  лица  се  налага  глоба  в  размер  от  100  до  300  лева,  а  при  повторно 

нарушение глоба в размер от 300 до 1000 лева; 
§ 19. Изменя се текстът на чл.7, ал.1, т.2 и същият добива следния вид: 

2.  на  едноличните  търговци  и  юридическите  лица  се  налага  имуществена  санкция  в 
размер от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1500 
до 3000 лева. 

§ 20. Изменя се текстът на чл. 9, ал. 1 и същият добива следния вид: 
(1)  Забранява  се  извършването  на  улична  търговия  извън  определените  по  реда  на 

Наредбата  за  реда  и  условията  за  поставяне  и  премахване  на  преместваеми  обекти  на 
територията на Община Първомай, общински терени. 

§ 21. Изменя се текстът на чл.10, ал. 1 и същият добива следния вид: 
(1) Задължават се водачите на МПС, извършващи зареждане на търговски обекти, да ги 

изтеглят незабавно след приключване на товароразтоварната дейност. 
§ 22. Изменя се текстът на чл.10, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 250  до  500 

лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева. 
§ 23. Изменя се текстът на чл. 11, ал. 1 и същият добива следния вид: 
(1)  В  имоти  с  жилищно  предназначение  се  забранява  извършване  на  производствена 

дейност  в  противоречие  със  Закона  за  устройство  на  територията  и  свързаните  с  него 
нормативни актове. 

§ 25. Изменя се текстът на чл. 11, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2)  Забранява  се  боядисването  на  автомобили,  автотенекеджийска  и  друга  подобна 

дейност  в  противоречие  със  Закона  за  устройство  на  територията  и  свързаните  с  него 
нормативни актове. 

§ 26. Изменя се текстът на чл. 12 и същият добива следния вид: 
Член 12.  (1) Забранява се повреждането на пътни, тротоарни и паркови настилки, детски 

площадки и съоръженията в тях, осветителни тела, културнодекоративни елементи, надписи и 
архитектурни  елементи,  гробищни  паркове,  паркови  и  градински  съоръжения,  пътни 
съоръжения  и  принадлежности на  уличната,  пътната  и  алейната мрежа  /пътни  знаци,  табели, 
указатели,  аварийно  осветление,  автоспирки,  съдове  за  смет,  чакални,  подлези  и  др./, 
хидромелиоративни съоръжения и др.
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§ 27.  В чл. 12 се създава нова алинея (2) със следното съдържание: 
(2) Строителните и специализираните фирми и предприятия, собствениците и стопаните на 

подземни  проводи  и  съоръжения  и  други  лица,  които  в  резултат  на  свое  действие  или 
бездействие доведат до увреждания на обекти по ал.1, са длъжни да предприемат незабавно и за 
собствена сметка мерки за тяхното възстановяване. 

§ 28.  В чл. 12  се създава нова алинея (3) със следното съдържание: 
(3)  Възстановителните  работи  се  считат  за  приключени  след  приемането  им  от 

съответната служба на Общината. 
§ 29.  В чл. 12 се създава нова алинея (4) със следното съдържание: 

(4) При нарушение по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 500 
лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1500 лева. 

§ 30.  В чл. 12  се създава нова алинея (5) със следното съдържание: 
(5) При нарушение по ал.1 и ал.2 на едноличните търговци и юридическите лица  се налага 

имуществена  санкция  в  размер от  100 до  1000 лева,  а при повторно нарушение имуществена 
санкция в размер от 100 до 2500 лева. 

§ 31. Изменя се текстът на чл. 13, ал. 1  и същият добива следния вид: 
(1) Организаторите на масови обществени мероприятия, спортни състезания, кросове и др. 

се задължават да уведомят поне два дни предварително секретаря на Общината и РУ на МВР  
Първомай за времето и мястото на провеждането на мероприятието. 

§ 31. Изменя се текстът на чл. 13, ал. 4  и същият добива следния вид: 
(4) При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 

500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 250 до 1000 лева. 
§ 32. Изменя се текстът на чл. 14, ал. 2  и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, 

а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева. 
§ 33. Изменя се текстът на чл. 14, ал. 3  и същият добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1  на  едноличните  търговци  и  юридическите  лица  се  налага 

имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева, а при повторно нарушение имуществена 
санкция в размер от 500 до 2500 лева. 

§ 34. Изменя се текстът на чл. 16, ал. 3  и същият добива следния вид: 
(3)  Забранява  се  преминаването  с МПС  или  други  превозни  средства  през  пешеходните 

зони  на  централен  площад,  пред  читалище  “Св.св.Кирил  и  Методий”,  пред  Общинска 
администрация  и  тротоарните  настилки  и  алеи  на  парковете  и  площадите  в  селищата  на 
Община Първомай. 

§ 35. Изменя се текстът на чл. 16, ал. 4  и същият добива следния вид: 
(4) Забраната по ал.3 не се отнася за случаите при: 
1.   аварийновъзстановителните работи от експлоатационните дружества; 
2.  извършване на ремонт и строителство; 
3.  провеждане  на  мероприятия,  организирани  от  община  Първомай/Общинска 

администрация Първомай 
§ 36. Изменя се текстът на чл. 16, ал. 5  и същият добива следния вид: 
(5) За извършване на дейностите по ал.4 се изисква разрешение от Община Първомай. 
§ 37.  В чл. 16 се създава нова алинея (6) със следното съдържание: 
(6)   При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на виновните лица се налага глоба в размер от 

250 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева. 
§ 38. В чл. 16 се създава нова алинея (7) със следното съдържание: 
(7)  При нарушение по ал.1, ал.2 и ал.3 на едноличните търговци и юридическите лица 

се  налага  имуществена  санкция  в  размер  от  500  до  1000  лева,  а  при  повторно  нарушение 
имуществена санкция в размер от 1000 до 2500 лева. 

§ 39. Изменя се текстът на чл. 18, ал. 1  и същият добива следния вид: 
(1)  Задължават  се  домоуправителите,  собствениците  и  други  обитатели  на  недвижими 

имоти, ръководителите на организации и фирми да осигурят: 
§ 40. Изменя се текстът на чл. 18, ал. 1, т.1  и същият добива следния вид:
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1.  събирането  и  изхвърлянето  на  генерираните  битови  отпадъци  от  жилищните  и 
производствените  помещения  в  осигурените  от  специализираните  фирми  съдове  за  битова 
смет. 

§ 41. Изменя се текстът на чл. 18, ал. 2  и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по  ал.1 на  виновните  лица  се налага  глоба  в  размер от  150 до  500 

лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева. 
§ 42. Изменя се текстът на чл. 18, ал. 3  и същият добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1  на  едноличните  търговци  и  юридическите  лица  се  налага 

имуществена  санкция  в  размер от  500 до  1000 лева,  а при повторно нарушение имуществена 
санкция в размер от 1000 до 2500 лева. 

§ 43. Изменя се текстът на чл. 19, ал. 1, т.1  и същият добива следния вид: 
1.  изхвърлянето  в  съдовете  за  битови  отпадъци  на  пожароопасни  и  избухливи 

вещества, твърди и обемисти предмети, строителни  отпадъци и други, които могат да повредят 
сметосъбирачните машини; 

§ 44. Изменя се текстът на чл. 19, ал. 1, т.2  и същият добива следния вид: 
2.  Изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. 
§ 45. В чл. 19, ал. 1 се създава нова точка 9 със следното съдържание: 
9.  Изхвърлянето  на  масово  разпространени  отпадъци,  обозначени  с  маркировка  за 

разделно  събиране  в  контейнери  за  смесени  битови  отпадъци  и  в  съдове  за  събиране  на 
отпадъци,  поставени  в  имоти    публична  държавна  или  общинска  собственост,  когато  в 
конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на съответните масово 
разпространени отпадъци. 

§ 46. В чл. 19, ал. 1 се създава нова точка 10 със следното съдържание: 
10.  Изваждането  на  стъклени,  пластмасови,  хартиени  и  метални  отпадъци  от  съдовете  за 

разделно събиране. 
§ 47. В чл. 19, ал. 1 се създава нова точка 11 със следното съдържание: 
11. Изхвърлянето на битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
§ 48.  В чл. 19, ал. 1 се създава нова точка 12 със следното съдържание: 
12.  Изхвърлянето  на  трупове,  на  умрели  животни,  оборска  тор  и  други  животински 

отпадъци по улиците, тротоарите, зелените площи, канали, водоеми, реки, дерета и др. 
§ 49.  В чл. 19, ал. 1 се създава нова точка 13 със следното съдържание: 
13. Изхвърлянето на  битови, строителни и производствени отпадъци, отровни вещества, 

препарати  за растителна защита, отпадъци от нефтопродукти и други по улиците,  тротоарите, 
зелените площи, канали, водоеми, реки, дерета и др. 

§ 50.  Изменя се текстът на чл. 19, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1, т.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 на виновните лица се налага глоба в 

размер от 150 до 500 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1000 лева. 
§ 51. Изменя се текстът на чл. 19, ал. 3 и същият добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1,  т.1,  3,  4,  5,  6,  7,  8  и  12  на  едноличните  търговци  и 

юридическите  лица се  налага  имуществена  санкция  в  размер  от  500  до  1000  лева,  а  при 
повторно нарушение имуществена санкция в размер от 1000  до 2000 лева. 

§ 52. В чл. 19 се създава нова алинея (4) със следното съдържание: 
(4) При нарушение по ал.1, т. 2, 9,10 ,11 и 13 на виновните лица се налага глоба в размер 

от 300  до 1000 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от 600 до 2000 лева. 
§ 53. Създава се нова алинея (5)  в чл.19 със следното съдържание: 
(5) При нарушение по ал.1, т. 2, 9, 10, 11 и 13 на едноличните търговци и юридическите 

лица се  налага  имуществена  санкция  в  размер  от  1400  до  4000  лева,  а  при  повторно 
нарушение имуществена санкция в размер от 2800 до 8000 лева. 

§ 54. Изменя се текстът на чл. 20, ал. 1, т.4  и същият добива следния вид: 
3.  Складирането на строителни материали и всякакъв вид отпадъци по тротоари, улични 

платна и зелени площи; 
§ 55. Изменя се текстът на чл. 20, ал. 1, т.9  и същият добива следния вид:
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9. Замърсяването на тротоари, пътни, улични платна и прилежащите им територии с кал, 
бетонови, циментови, варови и други строителни разтвори, инертни материали, бои, химикали, 
нефтени продукти и други. 

§ 56.  В чл. 20, ал. 1 се създава нова точка 10 със следното съдържание: 
10.  Отвеждането  на  отпадъчни  води  по  улиците,  тротоарите  и  вътрешнокварталните 

пространства. 
§ 57.  В чл. 20, ал. 1 се създава нова точка 11 със следното съдържание: 
11. Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни 

хоризонти, реки, дерета или други водоприемници; 
§ 58. В чл. 20, ал. 1 се създава нова точка 12 със следното съдържание: 
12.  Излизането  на  трактори  и  земеделска  техника,  непочистени  от  земеделските  земи, 

към пътната мрежа на населените места. 
§ 59.  В чл. 20, ал. 1 се създава нова точка 13 със следното съдържание: 
13. Горенето на гуми, кабели, битови, растителни и други отпадъци; 
§ 60.  В чл. 20, ал. 1 се създава нова точка 14 със следното съдържание: 
14.  Паленето на стърнища и друга растителност. 
§ 61.  Изменя се текстът на чл. 20, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, 

а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева. 
§ 62. Изменя се текста на чл. 20, ал. 3 и същия добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1  на  едноличните  търговци  и  юридическите  лица  се  налага 

имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лева, а при повторно нарушение имуществена 
санкция в размер от 1000 до 2500 лева. 

§ 63. Изменя се текстът на чл. 23 и същият добива следния вид: 
Член 23. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от  длъжностни лица от 

Общинската  администрация,  както  и  от  други  лица,  определени  със  заповед  на  Кмета  на 
Общината, а така също и от органите на РУ на МВРПървомай. 

§ 64. Изменя се текстът на чл. 23, ал. 2 и същият добива следния вид: 
(2) При нарушение по ал.1 на виновните лица се налага глоба в размер от 150 до 500 лева, 

а при повторно нарушение глоба в размер от 500 до 1500 лева. 
§ 65. Изменя се текстът на чл. 23, ал. 3 и същият добива следния вид: 
(3)  При  нарушение  по  ал.1  на  едноличните  търговци  и  юридическите  лица  се  налага 

имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение имуществена 
санкция в размер от 1000 до 2500 лева. 

§ 66. Изменя се текстът на чл. 25, ал. 1 и същият добива следния вид: 
(1)  За  явно маловажни  случаи на нарушение на наредбата  като изхвърлянето на  угарки, 

семки , хартии, люспи и др. подобни , установени в момента на извършването им, овластените 
за това органи и длъжностни лица налагат на място срещу квитанция или фиш глоба в размер 
от 10 до 50 лева. 

§ 67. Изменя се текстът на чл. 26, ал. 1 и същият добива следния вид: 
(1) Наказателните постановления, с които е наложено наказание глоба в размер от 10 до 50 

лева включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност, не 
подлежат на обжалване. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 68. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й.


