
       Проект  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за чистотата и 
обществения ред на територията на община Първомай, приета с 

Решение № 183 на Общински съвет град Първомай, прието на 30.11.2004 година по 
Протокол № 16; изм. и доп. с Решение № 454 на Общински съвет град Първомай, 

прието на 30.11.2006 г. по Протокол № 45; изм. и доп. с Решение № 131 на 
Общински съвет град Първомай, прието на 30.09.2008 г. по Протокол № 15; изм. и 

доп. с Решение № 628 на Общински съвет град Първомай, прието на 16.10.2015 г. по 
Протокол № 56; изм. и доп. с Решение №104 на Общински съвет град Първомай, 

прието на 31.08.2016 г. по Протокол №13

§1.  В чл. 5 се правят следните допълнения: 
Създава се нова ал.5 със следното съдържание: 
„(5) При нарушение по ал.1 и ал.3: 

     1.  на виновните физически лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лева, а при 
повторно нарушение глоба в размер от 300 до 1000 лева;

            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.

§2. В чл. 7 се правят следните изменения: 

1. Текстът на ал. 1 се изменя и добива следния вид:  
„(1) При нарушение на чл.6, ал.1 и ал.2 виновните лица се наказват с глоба или 

имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена 
санкция от 500 до 1000 лв.”             

2. Текстът на ал. 2 се изменя и добива следния вид:  
„(2) При нарушение на чл.6, ал.3 виновните лица се наказват с глоба или имуществена 

санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 
5000 до 8000 лв.” 

§3. В чл. 8 се правят следните изменения:  

1. Текстът на чл. 8, ал. 2 се изменя и добива следния вид:  
„(2) При нарушение по ал.1 виновните лица се наказват с глоба или имуществена 

санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежат на по-тежко административно наказание по 
специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се 
предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не 
по-дълъг от една година.” 

    2. Отменя се ал.3. 

§4. Отменя се чл. 26 , ал.1. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането ѝ.   


