
 

 

НАРЕДБА № 1 

за  
обществения ред,  безопасността на движението на територията на Община 

Костенец и опазването на общинските имоти и вещи 
 

  

Глава първа  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с 

осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Община Костенец, 

безопасността на движението на територията на община Костенец, както и опазването 

на общинските имоти и вещи и се прилага по отношение на: 

1. всички физически лица, които се намират на територията на община 

Костенец; 

2. юридически лица и еднолични търговци, както и техните представители, 

осъществяващи дейност на територията на община Костенец. 
(2) Целта на наредбата е осигуряване и опазване на обществения ред на 

територията на община Костенец  с права и задължения. 

(3) Наредбата определя правомощията на община Костенец и задълженията на 

лицата по ал. 1. 

   

Глава втора  

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 

  Чл. 2. (1) На територията на община Костенец се забранява създаването на шум, 

предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за 

религиозни, политически, производствени, промишлени, строително-монтажни и 

ремонтни дейности в работни дни в периода от 22.00 до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 

часа. 
(2) В почивните дни дейностите по предходната алинея, създаващи шум, са 

забранени, освен в случаите на съгласие на засегнатите обитатели. 

(3) На територията на община Костенец се забранява създаването на шум, който 

нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места в 

периода от 22.00 до 08.00 часа. 
Чл. 3. Забранява се: 
1. хазартни игри, с изключение на определените за това места; 

2. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства, с 

изключение на определените за това места; 
3. организирането и провеждането на събрания, митинги и манифестации, както 

и състезания, по улиците, площадите и парковете, без предварително разрешение от 

Община Костенец /или съответното кметство/; 
4. преместване на съдове за отпадъци, табелки, пейки, автобусни навеси, чешми, 

фонтани, съоръжения поставени в детски и спортни площадки, съоръжения на 

инфраструктурата; 
5. носенето на огнестрелно, газово, пневматично и механично оръжие и други 

общо опасни средства в заведения, дискотеки, училища и други сгради с обществено 

предназначение. 



6. употребата на алкохол и алкохолни напитки на обществени места в това 

число площади, паркове, детски площадки и други обществени терени, с изключение 

на тези, наети от трети лица. 
7. писането и драскането по стените на сградите, по огради, рекламни пана, 

предпазни табели и други такива; 
8. късането и повреждането на обяви, рекламни и нагледни агитационни 

материали; 
9. къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип в 

общинските водоеми, водни площи, фонтани и др. подобни, без съгласието на 

стопанисващите ги субекти и на администрацията ; 
10. насочването на лазери или друга светлина с висок интензитет срещу хора и 

пътни превозни средства по начин, който заслепява или създава условия за повреждане 

на пътното превозното средство и/или нараняване на неговия водач или пътници; 
11. употребата на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от 

категория 1, в периода от 22.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа; 

12. отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземни и надземни 

инсталационни колектори и съоръжения, без писмено разрешение на лицата, 

собственици или ползватели; 
13. изливането в подземни и надземни инсталационни колектори или на други 

неразрешени за това места на течни отпадъци от бита, от производствена и друга 

стопанска дейност, химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и на 

отпадъчни битово-фекални води: 

14. миенето на стъкла на МПС, развлекателна, атракционна или рекламна 

дейност на платната за движение 

15. извършването на строително-монтажни работи (СМР) изразяващи се в 

разбиване на бетон, взривни работи, удари с чук, пробивни дейности, рязане с 

ъглошлайф, точене на инструменти, фрезоване, пясъкоструйно или шлайфъчно 

почистване с високо налягане, използване на хеликоптери за строителни работи, биене 

със земекопни машини, откъртване на залепнал материал по кофата на багера, къртачни 

и подобни на къртачните дейности на cтроежи, попадащи в жилищни и смесени 

многофункционални устройствени зони или на техните граници, в периода от 22.00 до 

08.00 часа в работни дни, както и в периода от 21.00 до 09.00 часа и от 14.00 до 16.00 

часа в празнични и почивни дни. Забраната не се отнася в случаите на извършване на 

аварийни и възстановителни СМР, при бедствия и аварии и при наложителен 

непрекъсваем производствен цикъл, след разрешение, издадено от главния архитект на 

общината. Забраната не се отнася в случаите на извършване на СМР на строежи за 

общински и държавни нужди; 

16. паленето на огън на открито на места за обществено ползване, освен на 

разрешените за това места и или в случаите на получено разрешение по установения 

ред; 
17. допускането на свободно движение и/или паша на селскостопански животни 

по улици, паркове, градини и други зелени площи и места за обществено ползване на 

територията на общината 
18. събирането на парични дарения на места за обществено ползване, с 

изключение на такова, организирано от Българския червен кръст, от юридическо лице, 

регистрирано в обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или от регистрирано по Закона за вероизповеданията вероизповедание 

след получаване на разрешение по реда на глава четвърта. 
19. влизането на външни лица в учебните заведения по време на учебните 

занятия. 
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20. увреждане и посегателство на училищно и общинско имущество. 

  

Глава трета 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, 

ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УВЕСЕЛЕНИЕ 

 

 

Чл. 4 Собствениците и ползвателите на търговски и производствени обекти, 

заведения за хранене и развлечения са длъжни: 
1. Да поставят на видно място в обектите табелки с регламентирано работно 

време, трите имена и адреса на управителя /собственика на обекта; 
2. Да спазват определеното работно време; 
3. Да спазват допустимите децибели за силата на музикалните; озвучителни 

уредби и оркестри; 

 4. Да прекратят музикалното озвучаване в заведенията след 22.00 часа, с 

изключение на обекти, съгласувани с Общината и РИОКОЗ при стриктно спазване на 

нормите за пределно допустими шумови нива. 
Чл. 5 Собствениците и ползвателите отговарят за реда в заведенията 
Чл. 6 (1) Забранено е посещението на малолетни след 20.00 часа и на 

непълнолетни след 22.00 часа в, нощни заведения, барове, дискотеки,  ресторанти и 

други, , освен в присъствието на родител, настойник или попечител,други лица, които 

полагат грижи за детето или лице, посочено от родителя за придружител 

(2)  Собствениците на заведения и лицата, работещи в тях са длъжни да не 

допускат посещение на малолетни след 20.00 часа и на непълнолетни лица след 22.00 

часа, когато не се придружават от родител, настойник, попечител  или други лица, 

които полагат грижи за детето. 
(3) Ако родителите, настойниците, 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 часа, ако 

детето е навършило 14-годишна възраст, но не е навършило 18-годишна възраст. 
(4) Забранява се: 

1. продажбата и сервирането на алкохол на лица под 18 години, както и на лица 

в нетрезво състояние; 
2. продажбата на тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 години; 

3. продажбата на алкохол в учебни, възпитателни, здравни, лечебни заведения, 

както и на младежки забави, спортни игри и други. 
4. продажбата на тютюн и тютюневи изделия в детски, учебни и здравни 

заведения 

5. открито излагане на еротична и порнографска литература и продажбата ѝ на 

лица под 18 години 
6. продажбата на бомбички /пиратки/ и други пиротехнически стоки без     

необходимите разрешителни документи съгласно действащата нормативна уредба, 

инструкция за начина на употреба, сертификат за качеството и състава. 
7. продажбата на пиротехнически стоки на малолетни и непълнолетни до 16 

години. 
Чл. 7 (1) Съдържателите, които организират младежки дискотеки за 

непълнолетни, без продажба на алкохол и тютюневи изделия са длъжни да спазват 

краен час на работното време – 22.00 часа в дните, определени за младежки дискотеки.   



  (2) Лицата по предходната алинея, са длъжни да регистрират в Общинска 

администрация – гр. Костенец дните и часовете за провеждане на младежки дискотеки 

за непълнолетни. 
Чл. 8 Собствениците и ползвателите на търговски обекти /заведения за хранене 

и развлечение, които се посещават от деца са длъжни: 
1. Да не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта. 
2. Да осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна 

способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях. 
3. Осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата 

на обекта и вида на проявата. 
Чл. 9 Собствениците и ползвателите на търговски обекти, /заведения за хранене 

и развлечения, посещавани от деца определят отговорник по охраната на обекта, който: 
1. Ръководи и контролира охраната му. 
2. Организира и контролира пропускателния режим. 

3. Не допуска в обекта: 

- лица без документи за самоличност или ученическа карта 

- лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества 

или други упойващи вещества. 
- лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи 

вещества. 

- лица, които отказват да бъдат проверени. 
Чл. 10 Лица, които провеждат организирани прояви за деца на обществени 

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

уведомяват съответното РУ на МВР, не по-късно от 24 часа преди обявения начален час 

на проявата, като посочват и времетраенето ѝ. 

 

Глава четвърта  

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 
  

Чл. 11. Забранява се: 

1. разкопаването на улици, тротоари, земни площи, градински и паркови 

настилки, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от физически и 

юридически лица, и еднолични търговци, без необходимото разрешение за това и без 

необходимата сигнализация; 
2. ползването не по предназначение на общински имоти и или имущество, 

предназначени за общо ползване, освен в случаите на получено предварително 

съгласуване или разрешение по съответния ред; 
3. използването на парапети, огради, пейки, бордове на фонтани, оборудване и 

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

спортните площадки или на други места за обществено ползване за изпълнение на 

каскади с всякакъв вид средства за придвижване тип "борд", ролери, ролкови кънки и 

велосипеди; 
4. събарянето и разместването на огради, табелки, пейки или други съоръжения на 

парковата мебел, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки 

или на други места за обществено ползване; 

5. рязането, късането и изкореняването на цветя и друга растителност на места за 

обществено ползване, с изключения на лицата, на които е възложена поддръжката им; 
6. използването на питейна вода от водоизточници или чешми за общо ползване за 

промишлени, производствени и/или други непитейни нужди. 



Чл. 12. (1) Ползването на общински имоти и/или имущество, предназначени за 

общо ползване, за артистична изява се осъществява без използване на озвучителни 

уредби след издадено разрешение от кмета на общината или оправомощено от него 

длъжностно лице, на места определени със заповед от кмета на общината или 

кметството. 
(2) Кметът на община Костенец със заповед определя реда и условията за 

издаване на разрешение за изява на улични музиканти, певци и други артисти. 
  
 

Глава пета 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ 
 

 Чл. 13 (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по уличните 

платна, тротоарите, площадите, зелените площи и прилежащите към тях парцели се 

извършват след разрешение и съгласуване с Общината, и останалите компетентни 

органи, реализиране на временна организация на движението и осигуряване на тяхната 

безопасност. 
 (2) Прокопаването на улични платна, тротоари или зелени площи за ново 

строителство, ремонт или авария се извършва по реда, упоменат в ал. (1) 
  (3) При издаването на разрешения за прокопаване по ал.1 заинтересованите 

лица или фирми внасят депозит. Същият се връща при изпълнение на обекта с 

необходимото качество като се удържат 10% от него за вторични ремонти през 

гаранционния срок, определен от ЗУТ.  
 (4) Депозитът не се връща при некачествени възстановителни работи. 
 (5) Извършителят на работите по ал. 1 е задължен да поставя, поддържа и 

премахва нужната сигнализация за временна организация на движението, както и да 

възстановява качеството на настилките и други съоръжения, засегнати при 

строителните работи. 

 (6) Строителните и специализираните фирми с подземни комуникации и 

съоръжения, а така също и частни лица, възстановяват незабавно в първоначален вид 

разкопаните повредени пътни и тротоарни настилки, площади и зелени площи най-

късно 3 дни след завършване на строежа /ремонта/ и почистват района за своя сметка. 
 Чл. 14 (1) При възникване на спешна авария на комунална система или 

съоръжение в обхвата на уличното платно, стопанисващата организация е длъжна да 

предприеме мерки за незабавно обезопасяване на пешеходното и автомобилното 

движение, след което съгласува със съответните компетентни органите.  
 (2) Лицата, които работят върху платното на улицата, трябва да са пълнолетни и 

да носят специално работно облекло и предпазни средства, като през нощта тези 

облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи. 
 

Глава шеста 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ 

НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ 
  

Чл. 15. Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, от 

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

условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 
  Чл. 16. (1) Извън случаите по чл. 15, на територията на община Костенец могат 

да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10978


сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за периода от 

08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 часа. 
(2) Разрешение за провеждане мероприятия по ал. 1 се дава от Кмета на община 

Костенец  или от оп равомощено от него длъжностно лице. 

(3) Извън случаите по чл. 15, разрешение за провеждане на спортни, културни, 

обществени и други масови мероприятия на места, предназначени за това (стадиони, 

зали, салони и други), се дава от Кмета на община Костенец или оправомощено от него 

длъжностно лице, в случай че има опасност от струпване на граждани и се налага да се 

предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения ред и осигуряване 

безопасност на движението. 
(4) За издаване на разрешение по ал. 2 и 3 организаторът на мероприятието 

подава писмено заявление до Кмета на община Костенец не по-късно от 7 работни дни 

преди датата, обявена за провеждане на мероприятието. 
(5) В заявлението 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 евентуалният 

брой на участниците, 
(6) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и 3 са длъжни да осигурят 

спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните 

площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на 

държавата, общината, юридически и физически лица, и еднолични търговци от 

повреждане и/или унищожаване. 

(7) При провеждането на мероприятията по ал. 1 и 3 се забранява: 
1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на друга предмети, 

предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота и 

здравето на присъстващите; 
2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи 

вещества; 
3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние. 

(8) Организаторите на мероприятието заплащат съответните такси, при 

условията и по реда, определени в Наредбата за определяне и администриране на 

местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец и/или в 

друг нормативен акт. 
Чл. 17. (1) Когато са постъпили заявления от няколко организатори за 

провеждането на различни масови мероприятия в едно и също време, на едно и също 

място и/или път на движение,  Кметът на община Костенец или оправомощено от него 

длъжностно лице съдейства за постигане на съгласие между заинтересованите 

организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви. Постигнатото 

съгласие се изразява писмено от всички заинтересовани организатори. 
(2) В случаите по ал. 1, ако не бъде постигнато съгласие между заинтересованите 

организатори, Кметът на община Костенец или оправомощено от него длъжностно 

лице писмено предлага промяна на времето, мястото или пътят на движение на по-

късно заявеното/ите масово/и мероприятие/я. 
Чл. 18. (1) Кметът на община Костенец може да забрани провеждането на 

мероприятия по чл. 16, когато: 
1. има достатъчно данни, че са насочени към насилствено изменение на 

конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната; 
2. има достатъчно данни, че застрашават обществения ред на територията на 

община Костенец; 
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3. има достатъчно данни, че застрашават здравето при предварително обявена 

епидемична обстановка; 
4. има достатъчно данни, че нарушават правата и свободите на другите 

граждани; 

5. не е постигнато съгласие за промяна на времето, мястото или пътят на 

движение на по-късно заявеното/ите масово/и мероприятие/; 
6. заявлението за провеждане е подадено след срока по чл. 16, ал. 4. 
(2) Забраната се налага с мотивирана писмена заповед в срок до три дни преди 

датата на провеждане на мероприятието. 

(3) За провеждането или непровеждането на мероприятието кметът на община 

Костенец уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на 

вътрешните работи. 
Чл. 19. (1) Кметът на общината прекратява мероприятията по чл. 15 с 

мотивирана заповед, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по 

реда, установени с нормативната уредба в страната и настоящата наредба. 

(2) При прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се разотидат. 
 

 

Глава седма 

ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ 

МАТЕРИАЛИ 
 

Чл. 20 (1) Разлепването и поставянето на обяви, съобщения, афиши, реклами, 

нагледни агитационни материали, некролози става само на определените от кмета на 

общината места. 

(2) Забранява се разлепването и поставянето на материалите изброени в ал. 1  

извън определените за това места. 

(3) Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни, рекламни и 

информационни материали поставени на определените за целта места. 

Чл. 21 Забранява се писането и рисуването по фасадите на сградите, оградите,  

пътните съоръжения. 
 

Глава осма 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 
 

 

Чл. 22 Тръгването и пристигането, както и маршрутите на автобусите от 

общинската и областната транспортна схема се определя от Общината. 
Чл. 23 (1) Гражданите при използване на обществения транспорт нямат право да 

консумират спиртни напитки, да пушат, да превозват кучета и други животни, да 

замърсяват и повреждат превозните средства. 

(2) Лицата, които нарушават обществения ред и спокойствието на пътниците, се 

свалят на следващата спирка със съдействието на органите на РУ на МВР и 

контролните органи по транспорта и им се налага глоба. 
Чл. 24 След качването в превозното средство, пътникът е длъжен незабавно да 

се снабди с билет. Пътник без билет заплаща освен цената на билета и глоба в размер 

от 2,50 до 10.00 лева 
  
 



Глава девета 

ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ВЪХРУ 

ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ 
 

 

 Чл. 25 Кметът на Общината, съгласувано с компетентните органи на МВР 

определя: 
1. Постоянните места и режима за паркиране на превозните средства, както и 

временните места за панаири, традиционни сборове, масови атракционни и спортни 

прояви. 

2. Обществените места за охраняеми паркинги и автомобилни гробища 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. 26 (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за 

превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при 

паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с 

постоянен адрес в община Костенец, подават заявление по образец до кмета на 

общината. За деца с определен вид/степен на увреждане, заявлението се подава от 

родител (настойник/попечител). 
(2) Към заявлението се прилага: 

1. Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо); 
2. Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) – копие и оригинал 

(за сверяване); 
3. Акт за граждански брак (ако е приложимо) - копие и оригинал (за сверяване); 
4. Решение на ТЕЛК, НЕЛК копие и оригинал (за сверяване); 

5. Регистрационен талон на автомобила и договор за лизинг (ако е приложимо) - 

копие и оригинал (за сверяване); 

6. Актуална цветна снимка на заявителя; 

7. Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се 

подава от лицето с увреждания. 
(3) В община  Костенец се създава и поддържа регистър, в който да бъдат 

описани: 
1. Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания; 

2. Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението; 
3. Единен граждански номер; 
4. № и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК; 
5. Данни за автомобила от свидетелството за регистрация; 
6. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на 

ТЕЛК, НЕЛК  
(4) Услугата се  извършва в 14-дневен срок от дата на подаване на заявлението и 

е безплатна. 

(5) Картата се издава  по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания 

модел на общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на 

карта за паркиране на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04 

юни 1998 год. след издадена заповед на Кмета. 

  (6) Картата за паркиране за хора с увреждания се издава на лица с трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните 

условия: 



1. Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без 

използването на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици 

или чужда помощ, т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на 

тялото без използване на технически помощни средства и имат трайно оформен 

функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният 

процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, 

определени от ТЕЛК, НЕЛК  следва да е 50 и над 50% (петдесет процента); 
2. Лица ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 

определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид 

и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, НЕЛК 
3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по-висока степен на хронична 

дихателна недостатъчност и с определена над 90% (деветдесет процента) трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК, 

НЕЛК  

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90% (деветдесет 

процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поради 

зрителни заболявания, определени от ТЕЛК, НЕЛК  
5. Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или 

НЕЛК вид и степен на увреждане над 90% (деветдесет процента); 
(7) Кметът на община Костенец назначава комисия за разглеждане на 

постъпилите заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със 

заповедта за назначаването ѝ; 

(8) Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия 

родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на 

пояснения за изясняване на възникнали въпроси.. 

Чл. 27 Забранява се: 
1. Паркирането извън разрешените за целта места. 

2. Паркирането върху противопожарните хидранти. 
3. Паркирането по тротоарите, улиците и площадите, с изключение на тези, за 

които има изрично поставена указателна табела. 
4. Паркирането пред гаражни входове, входове за зареждане и зареждане на 

магазини и учреждения 

5. Завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с 

трайни знаци за паркиране на превозни средства върху части от улици, тротоари, 

площади и алеи в жилищните комплекси и в откритите паркинги. 
6. Преместването на пътни знаци, маркировка и други съоръжения и 

сигнализация свързана с безопасността на движенето от неоторизирани лица, както 

поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните жалони; 
7. Оставянето на спрени от движение моторни превозни средства по уличните 

платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони; 
8. Оставянето на строителни, отоплителни и други материали по тротоарите за 

повече от 48 часа и по улиците, паркингите и пешеходните зони за повече от 12 часа; 

9. Складирането на оборски тор по тротоарите и улиците на населените места; 
10. Превозване на необезопасени и лесно разпиляеми товари; 

11. Поставянето на бетонни и други трайно закрепени рампи до бордюрите за 

изкачване на превозни средства; 

12. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоари, 

улични платна, площади и зелени площи 



Чл. 28 (1) Могат да бъдат ползвани места срещу заплащане за паркиране по 

улици, площади и паркинги – общинска собственост, за служебни нужди от 

институции, юридически лица и еднолични търговци. 
(2) Редът и условията за определяне и ползване на местата за служебни нужди се 

определят от Кмета на Общината с писмена заповед. 
(3) Не се допуска преотстъпване и пренаемане срещу заплащане на местата по 

ал. 1 и 2. 
(4) Не се допуска паркирането на МПС-та на места означени за служебно 

ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата 

Чл. 29 Забранява се местодомуването на товарни МПС-та над три тона 

товароносимост, ремаркета над два тона и автобуси над 20 пътнически места извън 

определените за целта от кмета на Общината места. 
Чл. 30 Преместването на превозно средство без знанието на неговия собственик 

или на упълномощения от него водач, паркирано в нарушение на правилата за 

движение, се извършва от органите и по начин указан в чл. 168 и чл. 171, т. 5, буква “б” 

от Закона за движението по пътищата. 

 

Глава десета 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
  

Чл. 31. Контролът по спазването на наредбата се осъществява от следните 

длъжностни лица, съобразно тяхната компетентност: 

1. кметът на община Костенец  или оправомощени от него длъжностни лица; 
2.експерти „ТТТ“; служителите на отдел „Общинска собственост” и на 

Инспекторат при община Костенец; 

3. служителите на РУ-Костенец, РС Пожарна безопасност и зашита на 

населението; 

4. служителите на дирекция ТСУ; 
Чл. 32. (1) При осъществяването на контрола органите по чл. 31 имат право: 

1. да извършват проверки по документи и на място; 
2. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната 

дейност, съгласно установения в закона ред; 

3. при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от 

заинтересованите лица. 

(2) Лицата по чл. 31 осъществяват контрол чрез извършване на регулярни 

проверки и на такива по сигнал на други държавни органи, на физически и юридически 

лица, еднолични търговци и организации. 

(3) Физическите и юридическите лица, и едноличните търговци, обект на 

проверка, са длъжни да осигурят достъп до обекти и територии, да оказват съдействие 

на лицата по чл. 31, като при извършване на проверка контролните органи са 

задължени да се легитимират.  
(4) При констатиране на административни нарушения лицата по чл. 31 съставят 

констативни протоколи. 
  Чл. 33. (1) Който нарушава забраната по чл. 2, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба в 

размер от 100 до 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 400 лв. 
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 200 до 300 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв. 
(3) Който нарушава забраната по чл. 2, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 200 

до 400 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 400 до 600 лв. 



(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 400 до 600 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 600 до 800 лв. 
 

  Чл. 34. (1) Който нарушава забраните по чл. 3, т 9 и 11, 14, 15, 17 и 18, се 

наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 

до       500 лв. 
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 300 до 500 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. 
(3) Който нарушава забраните по чл. 3, т. 2, 10 12, 13 и 16, се наказва с глоба в 

размер от 200 до 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. 
(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 500 до 800 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. 
  Чл. 35. (1) Който нарушава забраната по чл. 11. т. 3 ,4, 5 и 6  се наказва с глоба в 

размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 400 лв. до 600 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 300 до 500 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 700 лв. до 1000 лв. 

(3) Който нарушава забраната по чл. 11, т. 1 и 2, се наказва с глоба в размер от 

300 до 600 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 1500 лв. 
(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 600 до 800 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 2000 лв. 

  Чл. 36. (1) Който ползва общински имоти и/или имущество, предназначени за 

общо ползване, за артистична изява в нарушение на чл. 12, се наказва с глоба в размер 

от 50 лв. до 100 лв. 
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 100 лв. до     

200 лв. 

  Чл. 37. (1) Който провежда масово мероприятие по чл. 15, ал. 1 или 3 без 

разрешение от кмета на община Костенец, се наказва с глоба от 300 до 500 лв. и/или 

имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. 
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 600 до 1000 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. 
(3) Който при провеждане на масови мероприятия не изпълни задълженията по 

чл. 15, ал. 6, се наказва с глоба от 200 до 400 лв. и/или имуществена санкция в размер 

от 500 до 1000 лв. 
(4) При повторно нарушение по ал. 3 се налага глоба в размер от 400 до 600 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв. 
  Чл. 38. (1) Който наруши забраната по чл. 15, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 

500 лв. и/или имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 500 до 800 лв. 

и/или имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 1500 лв. 
  Чл. 39. (1) Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, 

навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на 

вменяемост.  

(2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са 

навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират 

свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. 
(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на 

възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно 

родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали 

извършването им. 



(4) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на 

предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които 

са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 

извършени. 

(5) Който допусне да се извърши нарушение до чл. 2, чл. 3, т. 14, предл. 1, чл. 3,  

т. 15, чл. 11, т. 1, чл. 11, т. 2 и чл. 11, т. 6, се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното нарушение. 
  Чл. 40. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по тази наредба, се 

съставят от органите по чл. 31. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на община Костенец или от 

негов заместник. 
(3) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването 

и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените 

наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

  Чл. 41. При явно маловажни и маловажни случаи на нарушаване на тази наредба 

не се съставя акт за установяване на административно нарушение, а се налагат глоби по 

реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и 2 от Закона за административните 

нарушения и наказания. 
  

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
  

  § 1. По смисъла на тази наредба: 
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. "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

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

същото по вид нарушение. 

3. "Домуването" на товарни автомобили, автобуси и ремаркета е престоят им 

на тротоари, улични платна, площади и зелени площи от 19.00 часа до 06.00 часа. 

4. "Летен сезон" е времето, през което действа въведеното в Република 

България, лятно часово време, а зимен сезон е времето, през което действа, въведеното 

в Република България, зимно часово време. 

5. "Масово мероприятие" е планирано и организирано действие с участието на 

множество хора, което цели осъществяването на някакъв резултат; 
6.  "Фойерверки от категория 1" са пиротехнически изделия за увеселителни 

цели, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и 

пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени 

пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради. 
7.  "Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по 

вид нарушение. 
8. "Каскади" са акробатически номера с опасни скокове, наподобяващи 

падания. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
   

§ 1. Наредба № 1 за обществения ред, безопасността на движението на територията на 

община Костенец и опазването на общинските имоти и вещи” е , приета с Решение №…..  на 

Общински съвет- Костенец 
  § 2. Заповедта по чл. 12, ал. 2 се издава в двумесечен срок от влизане в сила на 

наредбата. 
  § 3. Разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 36 влизат в сила три месеца след влизане в 

сила на наредбата. 

§ 4. Наредбата е приета на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 
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