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Проект! 

 

                                                 НАРЕДБА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ЧИСТОТАТА, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, 

ОКОЛНАТА СРЕДА  И ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОХРАНА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН 
/приета с решение № 20/27.03.2000 г. на Общински съвет Антон/ 

В сила от 27.03.2000 г. 

 

 

РАЗДЕЛ І:  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящата Наредба има за цел изграждането на система от мерки за 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на общинското  

имущество, околната среда и противопожарната охрана на територията на ОБЩИНА 

АНТОН, което е необходимо условие за по-нататъшното й развитие, като самостоятелна 

самоуправляваща се единица. 

  Чл. 2. (1) В Наредбата се определят задълженията на: 

1. Всички лица, които постоянно живеят или временно пребивават на 

територията на общината; 

2. Ръководителите на предприятия, учреждения и организации и съответните 

длъжностни лица към тях; 

3. Собствениците и управителите на фирми, развиващи производствена или 

търговска дейност на територията на общината. 

             (2) Тези задължения не са регламентирани в нормативен акт от по-висока степен. 

 

РАЗДЕЛ ІI:  ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД                              

Чл. 3.  За осигуряване на обществения ред се ЗАБРАНЯВА:     
                                                                   

1. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 

14:00 ч. до 16:00 ч. и от 22:00 ч. до 07:00 ч. за зимния период и от 23:00 ч. до 06:00 ч. 

през летния период. 

  При нарушение се налага глоба от 50 лв.      
 

2. Използването на оркестри и озвучителна апаратура в заведенията – от 22:00 ч. до 

06:00 ч. в делнични и от 23:00 ч. до 06:00 ч. в празнични и предпразничини дни както 

и в дните петък и събота, ако шума не може да се ограничи в закритите помещения на 

самите заведения. 

При нарушение се налага глоба от 30 лв. до 100 лв. 
 

3. Работата в питейни заведения /барове, дискотеки, кафе-аперитиви, ресторанти, 

механи, клубове и др./, както следва: 
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      А/ от месец Ноември до края на месец Април след 23:00часа; 

      Б/ от месец Май до месец Октомври след 24:00 часа; 

   Удължаване на работното време на тези заведения се разрешава от общинския съвет, 

за срок от една година. В изключителни случай със заповед от Кмета на общината.  

   По време на национални празници, работното време се удължава до два часа. 

   При констатиране на три нарушения, разрешението се отнема по реда на издаването 

му. 

   При нарушение се налага глоба от 30 лв. до 100 лв.        
                                      

4. Нарушаване на обществения ред, непристойно поведение и употребата на алкохолни 

напитки, игрането на хазартни игри по улиците, площадите, зелените площи, 

заведения и други обществени места, освен ако не са регламентирани. 

При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 60 лв. 
 

5. Влизането на лица в нетрезво състояние в клубове, културни, просветни и 

административни учреждения, както и нарушаване на реда по време на заседания на 

Общински съвет Антон, събрания и други масови прояви, организирани според 

изискванията на Закон. 

При нарушение се налага глоба от 20 лв. до 50 лв. 
 

6. Ново: Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат 

грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00 ч., ако 

детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00 ч., ако детето е 

навършило 14-годишна, но не е навършило 18-годишна възраст. 

Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не 

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

придружител на обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14-годишна, но не е 

навършило 18-годишна възраст. 

При нарушение се налага глоба или имуществена санкция от 300 лв. до 500 лв., а 

при повторно нарушение - глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 
 

7. /изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-Антон/ На 

собствениците, наемателите ползвателите и управителите на всички видове заведения 

за хранени развлечения, интернет и компютърни клубове на територията на община 

Антон, както лицата работещи в тях се забранява: 

 Продажба на алкохолни напитки или тютюневи изделия на малолетни и 

непълнолетни. 

При нарушение се налага глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., 

ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или 

деянието не съставлява престъпление. 
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8. Забранява се  на отговорниците на заведения, в които има монтирани игри с хазартен 

характер, да  допускат до игра непълнолетни деца. 

При нарушение се налага глоба от 200 лв. 
 

9. Построяването на естради и палатки по улиците, площадите и други обществени 

места без предварително разрешение от Кмета на общината. 

При нарушение се налага глоба от 40 лв. до 60 лв. 
                                                                   

10.  Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стените на сградите, 

по оградите, стълбовете, дърветата, освен ако не са регламентирани и са на 

определените за целта места. 

При нарушение се налага глоба от 20 лв. до 35 лв. 
                                                                  

11. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и 

други поставени на определените за тази цел места. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. 
 

12. (1) Забранява се търговия с пиротехнически  изделия с увеселителна цел извън 

обектите по Закона за контрол  на взривните вещества, огнестрелните оръжия и 

боеприпаси и Правилника за неговото прилагане. 

При нарушение се налага глоба  от  200 лв. 
 

12. (2) Забранява се изхвърлянето на бомбички, димки, ракети и други пиротехнически 

средства на обществени места.  

При нарушение се налага глоба  от  20 лв. 
 

13.  Игрите, пързалянето с шейни и ски, ролкови кънки и скейт-бордове по улиците, 

площадите и пътищата, освен на определените за това места. 

При нарушение се налага глоба от 5 лв. до 15 лв. 
 

14. Къпането в необезопасени и необозначени водоеми. 

При нарушение се налага глоба от 5 лв. до 50 лв. 
 

15.  Пускането и ползването на плавателни съдове, включително и гумени съоръжения 

във водни площи, без разрешение от съответните структури на Гражданска защита. 

При нарушение се налага глоба от 20 лв. до 100 лв. 
 

16.  Продажбата или отдаването под наем на вестници и списания, видео и аудио касети с 

порнографско съдържание на ученици, малолетни и непълнолетни лица. 

При нарушение се налага глоба от 20 лв. до 100 лв. 
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17.  /изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-Антон/ (1) 

Извеждането на кучета свободно и без надзор - без повод, а на агресивни кучета - и 

без намордник, по улици, градини, паркове и други обществени места.  

(2) Разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините 

със забранителни знаци. 

При нарушение се налага глоба в размер 100 лв.  
 

18. Търговска дейност и услуга по време, ред и място, извън определените за това места 

от Общинската администрация. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 100 лв. 
 

19. Оскверняването и повреждането на исторически и културни паметници, утвърдени от 

компетентните органи, гробове и паметни знаци. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 300 лв. 

20. / изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-Антон/ 

Забраняват се: откритото носене на оръжие на обществени места, освен при 

осъществяване на охранителна дейност; в обществени заведения за хранене и 

увеселение, в молитвени домове, храмове и манастири, в здравни и лечебни 

заведения, в учебни заведения и в социални домове;съхранението и носенето на 

оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана; носенето и 

употребата на оръжие и боеприпаси на политически, синдикални и културни 

мероприятия, на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за мероприятието; при 

и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества употребата на 

огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, неогнестрелни 

оръжия на обществени места; придобиването, съхранението, носенето и употребата на 

заглушители за оръжия; използването за други цели на огнестрелни оръжия или 

боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цели; употребата на 

пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите 

изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в 

районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, 

молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с 

изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения. 

При нарушение се налага глоба от 500 лв. до 2500 лв.  
 

   Чл. 4. Собствениците на фирми, които упражняват търговска дейност в питейни 

заведения, са длъжни да осигурят надлежна охрана, недопускаща сбиване и други 

инциденти, застрашаващи живота и здравето на гражданите на територията на заведението 

или в непосредствена близост до него. 

   При нарушение се налага глоба от 100 лв. 
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА В НАСЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА 

   Чл. 5. (1) Поддържането на приветлив вид на населеното място, както и опазването на 

чистотата на територията на общината е задължение на: 

1. Ръководителите на предприятия, учреждения, фирми, заведения и обществени 

организации по отношение на производствените, административните, складовите 

помещения и други имоти, както и прилежащите към тях терени , зелени площи, 

тротоари и улични платна. 

2. Гражданите по отношение на собствените дворове, постройки и съоръжения с 

прилежащите им тротоари. 

3. През зимния период, почестване на сняг, лед от тротоарите, посипването им със сгур и 

пясък и отстраняването на ледените висулкинадвиснали по стрехите. 

При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 100 лв. 
     

     Чл. 6.  Гражданите, ръководителите на фирми, учреждения и организации при 

разрешено прокопаване на улици и тротоари, са длъжни да ги възстановят в първоначалният 

им вид в срок определен от Общинската администрация. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв.  до  200 лв. 
 

   Чл. 7.  За осигуряване чистотата на населеното място се ЗАБРАНЯВА: 

1.  Изтичане на питейни и фекални води от дворовете към улиците и съседните дворове. 

При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 50 лв. 

2.  Изхвърляне на смет и отпадъци извън определените за това места. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 300 лв. 

  3.  Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на производствените 

предприятия и обществени организации и учреждения, алеите, превозните средства и 

друга техника, поливането на градините, парковете и зелените площи. За тази цел се 

ползват собствени водоизточници. 

При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 30 лв. 

4. Прокопаването на улици за прекарване на водопроводни канали и вади за напояване без 

разрешение за това от Общинската администрация. 

При нарушение се налага глоба от  50 лв. 

5. /отменена/ изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-

Антон/ Воденето на кучета без ремък и намордник за едрите породи в границите на 

населените места. 

При нарушение се налага глоба от 30.00 лв. до 50.00 лв. 

6. Въвеждането на животни в магазинната мрежа и обществения транспорт, както и 

разхождането им на територията на учебните, детските и здравните заведения, детски 

площадки и градския парк. 

      При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 20 лв. /за 1 бр./ 
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7. Пашата на животни в зелените и цветни площи, парковете, междублоковите 

пространства, училищата, детските градини, по поречията на реките в населените 

места, спортните площадки и стадиона.                                                                     

     При нарушение се налага глоба от 100 лв. 
                                                                 

8. Събирането и отвеждането на добитък на паша, извън определените от Общинската 

администрация места и маршрути, както и движението на животни без придружител. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 100 лв. 
 

9. Пашата, поенето, преминаването на добитък и нарушаването на трайните знаци в 

районите на вододайните зони “А” на общината. 

При нарушение се налага глоба от 15 лв. до 300 лв. 
 

10. /отменена/ изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-

Антон/ Хвърлянето на хартия, пластмасови опаковки и други отпадъци по улиците, 

площадите, автоспирките, парковете и други обществени места. 

При нарушение се налага глоба от 5 лв. до 10 лв. 
 

11. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, извън 

определените от Общински съвет Антон места. 

При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 300 лв. 
 

12. Складиране на дърва по зелените площи, тротоарите, освен в случаите, когато е 

заплатена такса. 

При нарушение се налага глоба от 10 лв. до 20 лв. 

13. Складиране на отпадъци от животновъдна дейност по улиците, тротоарите и зелените 

площи. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 300.00 лв. 
 

  Чл. 8. Забранява се пашата на животни извън определените от Общинския съвет места 

и оповестени в  Заповед на кмета  

          При нарушение се налага  глоба от 100  до 300 лв. 
    

Чл. 9.  При разтоварване на строителни материали, дърва и въглища, собственикът им 

е длъжен да ги прибере и почисти замърсените тротоари и улични настилки до  7 /седем/ 

дни  след разтоварването им. 

         При нарушение се налага глоба от 50 лв. 
 

Чл. 10. Складирането на строителни материали по тротоари, улици и площади става 

само след издадено разрешение от Общинската администрация при платено тротоарно 

право. 

         При нарушение се налага глоба от 50 лв.   
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РАЗДЕЛ ІV:  ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ. 

   Чл. 11.   ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1. /изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-Антон/ 

Движението, спирането и паркирането на превозни средства от всякакъв вид по 

тротоарите, зелените площи и местата забранени с пътни знаци, с изключение на случаите 

по чл.94 от ЗДП. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 200.00 лв. 

 

2.Миенето с питейна вода, почистването и ремонтирането на МПС по тротоарите, улиците, 

площадите, парковете и зелените площи. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. 

                                    

3.Паркирането на улиците и тротоарите на бракувани и спрени от движение МПС. 

При нарушение се налага глоба от 30.00 лв. до 100.00 лв.                                                     

 

  Чл. 12. ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1.Използването на превозни средства с животинска тяга без необходимата 

сигнализация и оборудване, съгласно ЗДП. 

При нарушение се налага глоба от 10.00 лв. до 20.00 лв. 

 

2.Движението на превозни средства след 22.00 часа по полските пътища на общината 

за периода месец Юни – месец Октомври. 

При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 50.00 лв. 

 

Р А З Д Е Л   V. ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО. 

  Чл. 13.  Наказват се по тази Наредба, ако не подлежат на по-тежко наказание по други 

нормативни актове, лицата , които: 

1. Повреждат пътните, транспортните, градинските и парковите настилки. 

При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 100.00 лв. и възстанови 

щетите. 

 

2. Повреждат или унищожават пътната и алейна маркировка и съоръженията 

към нея /пътни знаци, табелки, указателни ограждения, скамейки, чакални, 

детски площадки и други/. 

При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 100.00 лв. и 

възстановяване на щетите. 

 

3. Повреждат или унищожават осветителни тела. 
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При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 50.00 лв. и 

възстановяване на щетите. 

 

4. Повреждат водопроводната , канализационната и електропроводната мрежа. 

При нарушение се налага глоба от 30.00 лв. до 100.00 лв. и 

възстановяване на щетите. 

             

  РАЗДЕЛ VІ: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

 

              Чл. 14. ЗАБРАНЯВА СЕ: 

1. /изменена с решение №….. по Протокол №…./ ….. 2017 година на ОбС-

Антон/ Изгарянето на автомобилни гуми, други каучукови изделия и 

пластмаси на открито или за отопление. 

При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 70.00 лв. 

 

Точка  2 Да стане : Паленето на огън,хвърлянето на  неугасени 

цигари,клечки кибрит, жарава и други в контейнери или други 

съоръжения за отпадъци,както  и извършването на  огнеопасни  и 

взривоопасни дейностти, извън определените за целта места 

 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 500.00 лв. 

 

2. Складирането на екологичноопасни отпадъци и боклуци на територията 

на общината без разрешение от компетентните органи. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 300.00 лв. 

 

3. Изхвърлянето в реките, напоителните канали и язовири на отпадъци, 

умрели животни, отровни вещества и селскостопански химикали. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 300.00 лв. 

           

     Чл. 15.  При извършено или възможно увреждане на околната среда, констатирано чрез 

оценка на компетентни органи, Кметът на общината със заповед: 

1. Сезира производствени или други дейности на общински или частни фирми, до 

отстраняване на нарушението и последиците от него. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 300.00 лв. 

 

  РА З Д Е Л    VІІ.  ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. 
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   Чл.16  З А Б Р А Н Я В А    С Е: 

 

1. Складирането на горими материали /дърва, сено, слама, фуражи и други/ в близост 

до сгради, съоръжения и обществени комуникации. 

При нарушение се налга глоба от 10.00 лв. до 30.00 лв. 

 

2. Паленето на огньове в близост до горски, житни и тревни масиви. 

При нарушение се налага глоба от 50.00 лв. до 100.00 лв. 

 

3. Складирането на леснозапалими течности за локално отопление извън 

пожарообезопасените помещения. 

При нарушение се налага глоба от 20.00 лв. до 50.00 лв. 

 

4. Паркирането на МПС и складирането на материали до пожарни хидранти, 

противопожарни водоеми, вътрешни пожарни кранове, главни ел.табла, 

противопожарни уреди и инсталации за оповестяване и гасене. 

При нарушение се налага глоба от 10.00 лв. до 30.00 лв. 

Р А З Д Е Л   VІІІ. КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНА 

ОТГОВОРНОСТ. 

  Чл.17 Установяването на нарушения на наредбата, налагането на глоба на 

местонарушението , съставянето на акт, издаването, обжалването на наказателните 

постановления става по реда на ЗАНН. 

  Чл.18  Актове за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица в 

Общинската администрация , определени със Заповед на Кмета на общината, органите на 

РПУ и служба Противопожарна и аварийна безопасност. 

  Чл.19 ал./1/ За неизпълнение на тази наредба, на нарушителите се правят предупреждение, 

предписание и се налага глоба в утвърдения размер. 

              ал./2/  Глоби до 300.00 лв. се налагат с наказателно постановление от Кмета на 

общината. 

  Чл.20  Наказват се с глоби от 10.00 лв. до 30.00 лв. лица, които с действието си пречат на 

контролните органи да изпълняват задълженията си. 

Чл. 21 /нов / При   повторно нарушение глобата да е горната граница в двоен размер  

                                                                      

  Чл.22  Длъжностните лица по чл.19 от настоящата Наредба при неизпълнение на 

възложените им задължения се наказват с глоба от 40.00 лв. до 300.00 лв. 

 

  Чл.23  Наказващите органи могат да уведомят за наложените наказания обществеността 

чрез средствата за масова информация. 
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Р А З Д Е Л    ІХ.       ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  

                                      РАЗПОРЕДБИ. 

 

   & 1  Настоящата наредба е изменена с  Решение № 25 - Протокол № 3 / 22.12.2012 г.  

 допълва до сега  действащата стара  наредба  приета с решение № 20-Протокол №5 от 

27.03.2000 г. 

 &  2  Настоящата наредба се изпраща в 7 /седем/ дневен срок от приемането й  на Областния 

управител на Софийска област. 

 

   &  3  Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й и оповестяване на публични 

места. 

 

    &  4  Приходите от наложените наказания по настоящата Наредба за осигуряване на 

обществения ред , поддържане на чистотата , опазване на общинското имущество , околната 

среда и противопожарната охрана на Община Антон , постъпват в бюджета на общината по 

съответните сметки /ако има такива/. 

 

Изменена с Решение №32 от Протокол №3/ 27.11.2015 година на ОбС-Антон. 

 

Настоящата наредба е изменена с Решение №…… по Протокол №…../ ………2017 година на 

ОбС-Антон.  

 

                                                                                        

   

 


