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НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  

ПАВЕЛ БАНЯ 

ГЛАВА ПЪРВА  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

на обществения ред на територията на община  Павел баня  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 ПАВЕЛ БАНЯ; 

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

дейност на територията на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ. 

(2) Целта на наредбата е осигуряване и опазване на обществения ред на територията на 

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, права и задължения. 

Глава втора  

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

Чл. 2. (1) На територията на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ се забранява     озвучаването от 

физически лица или от обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в 

областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за 

жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, 

както и в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение и на открити площи в зони и 

територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони 

със смесено предназначение, включително когато озвучаването се излъчва от място извън 

строителните граници на селищната територия или от неурбанизирана територия за времето 

от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни 

храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи 

за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия. 

(2) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за 

жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение 

от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален 

режим на движение . 

(3) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. 

и от 23,00 до 8,00 ч. 

(4) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени 

мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия 

и по ред, определени  в глава четири от настоящата  наредбата..  

Чл. 3. (1)  Забранява се: 

1. 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; 
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2. употребата на открито на пиротехнически изделия - фойерверки от категория 1, в периода 

от 23.00 до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа; 

3. 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; 

4. 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: 

5. миенето на стъкла на МПС, развлекателна, атракционна или рекламна дейност на платната 

за движение и разделителната площ между тях; 

6.  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; 

7. 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 

Община Павел баня; 

8. 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. 

9.Разполагането  и престояването на маси за открито  сервиране по тротоарите  и др. в 

часовете от 23,00 до 8,00 ч,когато обекта се намира в непосредствена близост  до жилищни 

сгради 

10. предлагането и продажбата на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и 

изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, на деца. 

11.  употребата от деца на алкохолни напитки, тютюневи и свързани с тях изделия и изделия 

за пушене, различни от тютюневи изделия. 

(2)  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-, но не е навършило 

18-годишна възраст. 

(3) 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-, но не е навършило 18-

годишна възраст. Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за 

дете, удостоверява качеството на придружителя на детето . 

Чл.4 Забранява се  

1.откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на 

охранителна дейност; 

2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в 

барабана; 

3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси: 

а)  на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за 

културното мероприятие; 

б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие; 

в) в обществени заведения за хранене и увеселение; 

г) в молитвени домове, храмове и манастири; 
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д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове; 

е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества; 

4. употребата на: 

а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити, с изключение на 

случаите по чл. 95, ал. 1 от ЗОБВВПИ; 

б) неогнестрелни оръжия на обществени места; 

5.  придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия, с 

изключение на супресори за дългоцевно нарезно оръжие за ловни цели; 

6. придобиването, носенето и употребата на сменяемо зарядно устройство с капацитет над 20 

патрона за късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия или на зарядно устройство с 

капацитет над 10 патрона за дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, освен в 

случаите по чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗОБВВПИ 

7. използването за други цели на огнестрелни оръжия или боеприпаси за тях, когато те са 

придобити за културни цели; 

8. 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 F1, в закрити помещения. 

9. Забраната по т. 3 букви "а" - "д" и т.4, буква "б" не се отнася за лица, изпълняващи 

служебни задължения по охрана. 

а) Забраната по т. 8 не се отнася за лица, притежаващи необходимата квалификация и 

правоспособност за безопасност на труда при взривни работи, при употреба на 

пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и 

заснемане на филмови продукции, след уведомяване на съответното РУ на МВР по мястото 

на употребата им. 

Чл.5 Забранява се  

1.  изграждането на арени, спортни стрелбища, люлки палатки, навеси за семейни тържества 

и др. увеселителни съоръжения без разрешение на Общинската администрация.    

2.преместването на съоръженията от детските и спортните площадки, градините и парковете 

и съоръженията, ограничаващи движението на МПС по затворени улици и площади. 

  

Глава трета  

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ И ВЕЩИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО 

ПОЛЗВАНЕ 

Чл. 6(1) Забранява се 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/или без 

необходимата сигнализация; 

 

(а) При издаване на разрешения за строеж по чл. 72 ЗУТ на физически и юридически лица за 

разкопаване на уличните платна, тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, 

същите предварително сключват договор с Община Павел баня за възстановяване на пътната 

настилка. Възложителят или експлоатационното дружество заплащат в Общинска 

администрация гаранционна вноска за добро изпълнение на договора. Гаранционната вноска, 
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се внася от възложителя или експлоатационното дружество преди подписване на договора. 

Гаранцията за добро изпълнение може да бъде внесена под формата на парична сума или 

банкова гаранция.  

(б) Размерът на гаранционната вноска за всеки отделен случаи се определя от общинската 

администрация на база предварителна оценка в зависимост от количеството на видовите 

работи, които предстоят да се извършат. Размерът на гаранцията се определя от общинската 

администрация в 7 (седем) дневен срок от постъпване на искането за издаване на разрешение 

за строеж за разкопаване. Извършените възстановителни работи по договора се приемат с 

протокол в 3 (три) дневен срок от уведомлението за тяхното приключване.  

(в) В случай, че в протокола по предходната алинея се констатира, че възложителят или 

експлоатационното дружество е извършило изцяло (по отношение на качество и количество) 

и в срок възстановяване на пътна настилка, гаранцията за изпълнение се връща в 7 (седем) 

дневен срок от съставянето на протокола. Ако в протокола по предходната алинея се 

констатира, че възложителят или експлоатационното дружество в определения му в договора 

срок не са извършили изцяло необходимите възстановителни работи или възстановителните 

работи са некачествени, гаранцията за добро изпълнение се задържа от Община Павел баня. 

Същата подлежи на освобождаване в срока по предл.1-во при отстраняване на забележките в 

протокола, който факт се констатира с нов протокол.  

(г) При аварийно отстраняване на дефекти и повреди по подземната инфраструктурна мрежа 

(водоснабдяване, канализация, ел. кабелна мрежа, телефонна и др. подземни мрежи и 

съоръжения), експлоатационното дружество или оператор на мрежата уведомява веднага 

общинската администрация, за установяване на аварията. Възстановяването на 

съществуващата пътна или тротоарна настилка, става до 72 часа след отстраняване на 

аварията, като до този срок експлоатационните дружества поддържат безопасността на 

пътното платно.  

(д) Внасянето на гаранция за добро изпълнение по чл.6,ал.1,т. „А“,“б“ и „в“ и условията по 

процедурата за възстановителните работи след разкопаване на улични и тротоарни настилки, 

зелени площи и други не се отнасят за плановите ремонти на съоръженията 

 

(2) Работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 

пространства могат да започнат при кумулативното изпълнение на следните изисквания: 

разрешение за строеж, което е влязло в законна  сила, сключен договор по чл. 6, ал. 1 , т „А“ 

между Община Павел баня и адресата на разрешението за строеж, внесена гаранционна 

вноска за добро изпълнение. За непосредственото започване на строежа възложителят 

уведомява общинска администрация след съгласуване с органите по безопасността на 

движението.  

(3) При повреди на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които 

трябва да бъдат отстранени незабавно (аварийни ремонти), възложителят или 

експлоатационните дружества могат да започнат работа веднага, като в 3 (три) дневен срок 

уведомяват писмено Общинска администрация.  

(4) При невъзстановени настилки в предвидения срок се съставя протокол от приемателната 

комисия на Общинска администрация и се удържа  внесения депозит, а на нарушителите се 

съставят актове за установяване на административно нарушение на разпоредбите на 

настоящата наредба.  

 (5) За извършване на строителни, ремонтни и други работи по прилежащите към улиците 

сгради се разрешава заемането на част от прилежащия тротоар, като се осигурява пешеходен 
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тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени от падащи предмети, с ширина 

най-малко 2 м.  

(6) В изключителни случаи, доказани с работния проект за организация и изпълнение на 

строителството, може да се заеме целият тротоар, като се обезопаси съгласно изискванията 

на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 

21.09.2010 г.).  

(7) Заемането на цялото платно за движение и тротоар за извършване на строителни, 

ремонтни и други работи по прилежащите към тях сгради се извършва само по изключение. 

 (8) Забранено е движението на МПС, което извозва насипни товари без да има мрежа или 

платно.  

(9) МПС, обслужващи строителни обекти, задължително напускат обекта с измити гуми.  

(10) Заемането на част от тротоара и/или платното за движение за целите по ал. 5, ал. 6 и ал. 

7 се извършва след заплащане на такса от извършващия строителството в съответствие с 

Наредбата по чл. 9  от ЗМДТ.  

Чл. 7. (1) Забранява се поставянето на всякакви предмети върху уличните платна за 

движение с изключение на такива, свързани с работите по чл.6, ал. 5, ал.6 и ал. 7. на 

Наредбата.  

(2) Разполагането на преместваеми съоръжения в обхвата на уличното платно, несвързани с 

предназначението му (в това число на парапети, огради, пейки, бордове на фонтани, 

оборудване и съоръжения на детски площадки маси и столове), се извършва по одобрен 

проект и разрешение от Главния архитект на Общината Павел баня 

Чл.8 (1) Забранява се разполагането на преместваеми съоръжения (в това число на парапети, 

огради, пейки, бордове на фонтани, оборудване и съоръжения на детски площадки маси и 

столове) върху тротоарите и пешеходните зони, ако не е осигурена ширина най-малко 2 м 

върху тротоара, както и на елементи, излизащи на повече от 30 см пред улично 

регулационната линия на сградата.  

(2) Забранява се поставянето върху тротоарите на всякакви предмети, включително и 

рекламно-информационни елементи, създаващи проблеми за движението на пешеходците.  

(3) Забранява се поставянето на преместваеми съоръжения в зоната на спирките на градския 

транспорт.  

Чл. 9. (1) Допуска се направата на напречни неравности по пътя за принудително намаляване 

скоростта на МПС по платната за движение.  

(2) Реда за изграждане и въвеждане в експлоатация на напречните неравности по ал. 1 се 

определят от община Павел баня и ПУ  Казанлък.  

(3) Незаконно поставените изкуствени неравности за намаляване на скоростта следва да 

бъдат премахнати от общинска администрация в 3 (три) дневен срок от констатирането им. 

Чл. 10 Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировка, 

парапети, стълбчета, улично осветление, настилки на пътните платна, изкуствени неравности 

по пътя и спиркови знаци.  

Чл. 11 (1) Забранява се поставянето на рекламно-информационни елементи (РИЕ) в обхвата 

на пътя, ако с тях се затруднява нормалното движение на пешеходците, отклонява се 

вниманието на водачите на ППС и се затруднява възприемането на пътни знаци.  

(2) Поставянето на РИЕ се извършва след издадено разрешение от общината, в съответствие 

с Наредбата за търговската дейност на  община Павел баня   

(3) Когато РИЕ се поставят в обхвата на уличното платно, местата им се съгласуват с ПУ 

Казанлък 
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Чл. 12. (1 )Забранява се : 

1.Движението на ППС върху тротоари и градински площи, в паркове, в градини, в зелени 

площи, в пешеходни подлези, в детски и спортни площадки.  

2 движението на верижни машини и използването на гуми със шипове по улиците на гр. 

Павел баня 

3. движението на МПС с емисии на вредни вещества над установените норми или 

неизправни шумозаглушителни устройства.  

4. престоят или паркирането на МПС с работещ двигател, освен ако работата му е 

необходима за извършвани на товарно-разтоварна дейност или друга технологична дейност.  

(2) Забраните, посочени в предходната  алинея, не се отнасят за автомобилите на МВР, 

РСПБЗН и Спешна медицинска помощ, аварийните, автомобилите за сметосъбиране и 

извозване и тези, обслужващи инвалиди и социалния патронаж.  

Чл. 13. (1 )Забранява се  

1.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; 

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

ползване, с изключения на лицата, на които е възложена поддръжката им; 

3. използването на питейна вода от водоизточници или чешми за общо ползване за 

промишлени, производствени и/или други непитейни нужди. 

4. поставянето на афиши, плакати, обяви, реклами некролози, нагледни агитационни 

материали и др. извън определените за целта места.Почистването на упоменатите визуални 

материали се извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от служителите по чистотата 

при Общината, като разходите се включват към глобата. 

5. изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите, оградите, стълбовете и 

др., без разрешение на съответния собственик или управител. 

6. повреждането и унищожаването на реклами нагледни материали, знамена, плакати, 

лозунги и др., поставени на определените за тази цел места. 

7. съхраняването на стари, катастрофирали и снети от движение нерегистрирани  или с 

чужди регистрационни табели с изтекъл срок МПС или купета по улиците, тротоарите, 

площадите и междублоковите пространства. 

8.използването на уличните  пространства-общинска собственост и тротоарни площи за 

земеделски цели и животновъдство. 

9. изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж/включително ПВС/ , горивни, строителни и 

всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.  

10. замърсяването и поругаването на паметници  и  други културни и декоративни елементи, 

фасадите на сградите и други обществени обекти. 

11 .преминаването на стада през гр.Павел баня.  

12. пашата на животни в парковете и градините на територията на община Павел баня, 

включително и в озеленените площи по околовръстните пътища. 

13.събирането на стада и извеждането на животните на паша извън местата и улиците, 

определени от кметовете и кметските наместници на съответното населено място на 

територията на община Павел баня. Собствениците на животните в сборните стада се 

задължават да почистват ежеседмично улиците по които преминават животните, по уговорен 

между тях график. 
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Чл. 14. (1) Ползването на общински имоти и/или имущество, предназначени за общо 

ползване, за артистична изява се осъществява след издадено разрешение от  кмета на 

Общината или оправомощено от него длъжностно лице.  

(2) Кметът на Община Павел Баня със заповед определя реда и условията за издаване на 

разрешение за артистични изяви. 

Глава четвърта  

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. Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на 

различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на 

двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на 

общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите 

организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или 

място. Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация осигуряват 

провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото уведомление. 

Чл. 17. (1) Извън случаите по чл. 15 на територията на община  Павел баня могат да се 

провеждат спортни, културни, обществени и други масиви мероприятия, както и сватбени, 

семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за времето  периода от 08.00 до 

23.00 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 Павел Баня 

или от оправомощено от него длъжностно лице. 

 (3) За издаване на разрешение по ал. 1 и 3 организаторът на мероприятието подава писмено 

заявление до кмета на Община Павел Баня не по-късно от 7 работни дни преди датата, 

обявена за провеждане на мероприятието. 

(4) 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, 

(5) 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. 

Чл. 18 (1) В събрания, митинги и манифестации не могат да участвуват граждани, които: 

1. носят оръжие или други специално предназначени или приспособени предмети, 

които може да се използуват против живота и здравето на хората или за причиняване на 

материални щети; 

2. са в очевидно пияно състояние; 

3. са маскирани с цел да се затрудни тяхното разпознаване. 

(2) Всеки организатор или участник отговаря за вредите, които по негова вина са причинени 

при провеждането на събранието, митинга или манифестацията. 
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(3) Организаторите на мероприятието заплащат съответните такси, при условията и по реда, 

определени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 

предоставяни от община  Павел баня и/или в друг нормативен акт. 

Чл.19. (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 Павел Баня или оправомощено от него длъжностно лице 

съдейства за постигане на съгласие между заинтересовените  организатори за безконфликтно 

провеждане на планираните прояви. Постигнатото съгласие се изразява писмено от всички 

пред Кмета на Община Павел баня. 

(2) В случаите по ал. 1 ако не бъде постигнато съгласие кметът на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 

или оправомощено от него длъжностно лице писмено предлага промяна на времето, мястото 

или пътя на движение на по-късно заявеното/те /и мероприятие/я. 

Чл. 20. (1) Кметът на ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ може да забрани провеждането на 

мероприятия, 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 Павел 

Баня; 

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/те мероприятие/я; 

6. заявлението за провеждане е подадено след срока  

(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 Павел Баня 

уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи. 

Чл. 21. (1) Кметът на общината прекратява мероприятията с мотивирана заповед, когато не 

са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с тази наредба. 

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

 

 

Глава пета 

 ОПАЗВАНЕ  НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО  

Чл. 22 (1) Опазването на селскостопанското имущество от повреди, унищожаване, 

разпиляване, кражби и присвоявания, както и реда за обезщетяване на причинените вреди 

става по реда на ЗОСИ  

Чл. 23 (1)   Под "селскостопанско имущество" по смисъла на този закон се разбират: 

1. селскостопанските земи (обработваеми земи, естествени ливади и пасища); 

2. полските култури, трайните и цветните насаждения, оранжериите; 

3. селскостопанските животни и птици, пчелите, бубите, както и рибите от водоеми 

на селскостопански организации; 

4. селскостопанската продукция, включително плодовете от орехови, бадемови, 

лешникови, кестенови и други плододаващи насаждения извън горските територии; 
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5. противоерозионните и мелиоративните съоръжения; 

6. селскостопанските постройки и съоръжения, инвентарът, машините, торовете и 

другите движими и недвижими вещи, които служат пряко на селското стопанство. 

(2) Имуществото, посочено в предходната алинея, се опазва по реда на ЗОСИ, когато е 

собственост или е предоставено за оперативно управление или за ползуване на организации 

или граждани във връзка с извършвана от тях селскостопанска дейност. 

(3) Селскостопанското имущество се опазва по реда на ЗОСИ и когато се намира в границите 

на населените места, в крайпътните ивици или в горските територии по смисъла на Закона за 

горите. 

 (4)  По реда на ЗОСИ  се опазват и намиращи се извън горските територии отделни дървета, 

както и отглежданите в заградени пространства диви животни, птици и риби, които не 

подлежат на опазване по специален ред, предвиден в друг закон. 

 Чл. 24   (1)   Кметът  на общината организира ръководи  и контролира опазването на 

селскостопанското имущество на територията на общината. 

(2) Кметовете на кметства организират опазването на селскостопанското имущество на 

територията на района или кметството, организират и ръководят полската охрана, издирват 

нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяване на 

вредите. 

(3) Органите на Министерството на вътрешните работи оказват съдействие при опазването 

на селскостопанското имущество. 

Чл. 25 (1)  Забранено е отсичането и изкореняването на овощни и горски дървета и на лози в 

селскостопанските земи и по границите между тях, както и покрай водните течения и 

пътищата. 

(2) Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от 

кмета на района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни 

причини. 

(3) Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар се 

дава от началника на управление "Земеделие" при общинската администрация въз основа на 

писмена молба и при наличие на крайно уважителни причини. 

(4) Отказът да се даде разрешение в случаите по предходните алинеи може да се обжалва по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс пред кмета на общината в 7-дневен срок от 

съобщението. 

(5)   Не се разрешава отсичане или изкореняване на дървета, които се намират на стръмни 

терени с наклон над 12 градуса, в ерозирани земи, във водосборните райони на язовири или 

край брегове на реки и дерета, където тези дървета служат за противоерозионни или 

водорегулиращи цели. 

 Чл. 26 (1) Ореховите, кестеновите, бадемовите, лешниковите и черничевите дървета, както и 

други видове дървета, представляващи особена ценност за селското стопанство, се намират 

под режим на особена закрила. 

Чл.27 (1) Забранено е да се преминава през чужди земи, засадени със селскостопански 

култури, трайни и цветни насаждения, освен при установено право на преминаване. 

(2) Прокарването на инсталации и съоръжения през чужди селскостопански земи се допуска 

само когато това се извършва по законоустановения ред и при пълно обезщетяване на 

причинените вреди. 

Чл.28 (1) Добитък, пуснат в селскостопански земи в нарушение на законни разпоредби, 

когато е собственост на гражданин или на неизвестно лице, се задържа . 
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(2) Когато добитъкът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или ако в 7-дневен 

срок от уведомяването собственикът не заплати разноските по храненето и гледането на 

животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, последните се продават от 

общинския съвет на публична продан. От получената сума се удържа дължимото 

обезщетение за причинени вреди, разноските по гледане и хранене на животните, разходите 

по храненето и гледането на животните  и евентуалната глоба. 

(3) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на животните е известен, и 6 

месеца от деня на продажбата, когато собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи 

остатъка от сумата, последната се внася в приход по бюджетната сметка на общината 

Чл. 29 Забранява се : 

1. отсичането , унищожаването  или повредата  без разрешение на дърво или лоза, 

опазвани съгласно чл. 32 - 34 ЗОСИ 

2. влизането  или преминаването, или пускането на  животни през селскостопански 

земи с посеви, трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това причинява вреди 

на селскостопанско имущество; 

3. прокарването на  инсталация, съоръжения и пътища през чужди селскостопански 

земи, без да има разрешение, като причинява вреди на селскостопанско имущество; 

4. причиняването на  вреди на селскостопанско имущество посредством 

замърсяване на въздуха, водите и почвата извън случаите, предвидени в чл. 30 от ЗОСИ 

5. по непредпазливост причиняване на малозначителна повреда в селскостопанска 

машина или съоръжение; 

6. завземане без законно основание или, не освобождаване,  след покана на 

обществена селскостопанска земя, селскостопанска постройка или друго обществено 

недвижимо селскостопанско имущество; 

7. с неправомерни действия или бездействия причиняване или допускане  на вреди 

на селскостопанска продукция при нейното прибиране, превоз, манипулиране, съхраняване и 

използване или допусне нейното изоставяне и повреждане на място; 

8. като ръководител в случаите на чл. 12, т. 5  от ЗОСИ не предприема 

необходимите мерки за предотвратяване увреждането на имуществото; 

9. ползуването  без законно основание селскостопанска машина, животно, превозно 

средство, инвентар, съоръжение или друго движимо селскостопанско имущество - 

обществена собственост; 

10. предостаянето или вземането  на  селскостопанска продукция - обществена 

собственост, без да е издаден придружителен или отчетен документ за това; 

11. отглеждането на  чужди за селскостопанската организация животни и птици в 

обществени стада и животновъдни сгради при нарушаване на установения ред.  

Чл. 30 Забраняване се кражбата ,присвояването  или извършването на вещно укривателство  

на селскостопанско имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лв. по цени 

на дребно. 

Глава шеста 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ КОМПАНЬОНИ   

Чл. 31 (1) Собствениците на животни-компаньони ги отглеждат при спазване изискванията 

за защита на животните по закона за защита на животните  и по Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 
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(2) "Животни-компаньони" са животни, които се отглеждат в домакинството или от интерес 

към животното, доколкото става въпрос за домашни животни или опитомени животни от 

разред месоядни, гризачи, зайцеподобни, папагалови, чинкови, гълъбови и животни от клас 

Риби. 

Чл.32. (1) Не могат да се отглеждат кучета и котки в жилища в сграда - етажна собственост, 

на площ по-малка от: 

1. за куче: 

 

а) от малки породи до 10 кг - 6 кв. м; 

 

б) за средни породи до 25 кг - минимум 8 кв.м; 

 

в) за големи породи над 25 кг - минимум 10 кв. м; 

 

2. за котка - минимум 6 кв. м. 

 

(2) Площта се изчислява като обща с хората, живеещи в жилището. 

 

(3) На кучета, които се отглеждат на открито, се осигурява подслон или къщичка, които ги 

защитават от неблагоприятни атмосферни условия. 

 

(4) На кучета, които се отглеждат предимно вързани, се осигурява 5 метра тел (въже) за 

свободно движение, както и ежедневна разходка. 

 

Чл. 33. (1) Собственикът на животно-компаньон взема мерки да не допуска животното само 

да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места. 

 

(2) Собственикът е длъжен да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето, 

проявена на обществени места и при ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и 

животни. 

 

(3) Собствениците на кучета са длъжни да не нарушават спокойствието и хигиенните 

условия на членовете на етажната собственост и/или съседи . 

 

(4) Изключение по ал. 1 се допуска за кучета - пазачи на стада, ловни, следотърсачи, 

планински спасители и водачи на лица с увреждания, по ред, определен от Българската 

агенция по безопасност на храните. 

 

Чл.34. (1) Собствениците на животни-компаньони осигуряват стерилизацията им, освен ако 

в случай на възпроизводство са в състояние да отглеждат новородените животни или да ги 

предоставят на нови собственици. 

  

Чл. 35. (1) Регистрацията на кучета се извършва по реда на чл. 174 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност. 

 

(2) В базата данни се въвеждат: 
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1. име на страната на произход на кучето; 

 

2. име, пол, цвят и порода; 

 

3. дата и място (адрес) на раждане на кучето; 

 

4. адрес, име на собственика; 

 

5. данни на ветеринарния лекар, поставил чипа; 

 

6. датата на поставяне на чипа или татуировката; 

 

7. извършени ветеринарномедицински манипулации; 

 

8. кастрация на кучето. 

 

(3) Данните по ал. 2 се въвеждат от ветеринарния лекар, поставил чипа или татуировката. 

 

(4) В 7-дневен срок от промяната на адреса, на собствеността или при смърт на кучето 

собственикът уведомява съответната областна дирекция по безопасност на храните. 

 

(5) Когато чипът или татуировката е поставен от ветеринарен лекар, който няма достъп до 

базата данни, той попълва данните на хартиен носител и ги предава в областната дирекция 

по безопасност на храните, на чиято територия практикува. 

Чл. 36. Не се заплаща такса по чл. 175, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 

за куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране. 

Чл. 37 Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване 

на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на 

здравето. 

Чл. 38 (1) Забранява се проявата на жестокост към животните. 

(2) За жестокост се смятат: 

1.  всяко действие или бездействие, което причинява продължително или 

повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес; 

2. действия по чл. 151 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато 

това води до вредни последици за здравето на животните; 

4. увеличаване агресивността на животните чрез селекция или обучение в 

агресивност към други животни и хора; 

5. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, 

химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни 

средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, 

като му се причинява силен страх и болка; 

6. организиране на тренировки и състезания по настилки, които увреждат 

крайниците; 

7. използване на животни за филмови снимки, реклама и изложби, при които им се 

причинява болка, страдание, увреждане или стрес; 

mailto:mayor@pavelbanya.bg
https://web.apis.bg/p.php?i=198384#p6216984


                   ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ 
 
гр. Павел баня, 6155       тел.: 00359/4361/3260 

ул.“Освобождение“ № 15                                                                                  e-mail: mayor@pavelbanya.bg 

8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, 

увреждане или стрес; 

9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни 

влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им 

причиняват болка, страдание, увреждане или стрес; 

10. изоставяне на животни; 

11. използване на живи животни за хранене на животни, с изключение на тези, 

чиято биология го изисква; 

12. лишаване на животни от почивка; 

13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани 

животни; 

14. пускане на свобода на животни, които са отглеждани от хората, в случай, че 

предварително не са подготвени за оцеляване в естествена среда; 

15. ампутиране или кастриране с помощта на еластичен пръстен; 

16. пълно или частично ампутиране на части от тялото или отстраняване на органи 

на животни; 

17. подковаване на копитни животни с вредни подкови; 

18. отглеждане, използване и умъртвяване на кучета и котки за добиване на кожи и 

месо, за производство на храна, както и внасяне и изнасяне на кучешки и котешки кожи и 

месо; 

19. купиране на ушите и опашките с цел промяна на външния вид на животните; 

20. отстраняване на нокти, зъби и гласни връзки; 

21. излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни 

или питейни заведения на всички видове бозайници, примати, птици и влечуги и на опасни 

декоративни животни; 

22. извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да 

е начин, пряко или косвено, на насилие към животни; 

23. сексуално малтретиране на животни. 

Чл. 39(1) Забранява се стрелбата  по безстопанствени животни, опитомени животни или 

животни в плен и диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в 

съответствие с разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за 

биологичното разнообразие,  

(2) Забранява се допускането на проява на нехуманно отношение, жестокост или особена 

жестокост към животни от лице, което е под негов контрол 

Чл. 40 Собствениците на домашни любимци са длъжни: 

1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени места, като почистват 

мястото след дефекация; 

2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни; 

Чл. 41  Собствениците на кучета са длъжни: 

 1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския 

паспорт и да го представят за проверка на общинските и ветеринарномедицинските органи; 

2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при ветеринарен 

лекар; 

3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс; 

4. когато ги отглеждат в затворени помещения, ежедневно да им осигуряват 

необходимата разходка; 
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5. когато ги отглеждат вързани на открито, да им осигурят подслон и площ за 

свободно движение. 

Чл.42 Забранява се: 

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник; 

4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините 

със забранителни знаци. 

Чл. 43 (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на 

регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във 

ветеринарномедицинско заведение за: 

1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и 

издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на 

наредбата по чл. 51, ал. 5 ЗВМД 

2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта 

бяс. 

(2) Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна 

възраст, ги представят на ветеринарния лекар по ал. 1 за първоначално поставяне на ваксина 

срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца 

след предходната. 

(3) След извършване на действията по ал. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда 

данните в Интегрираната информационна система по чл. 51, ал. 3  ЗВМД на БАБХ в срока 

по чл. 39, ал. 2, т. 14.ЗВМД 

(4) Ветеринарният лекар по ал. 1 изпраща ежемесечно по електронен път или на 

хартиен носител в ОДБХ справка за всички идентифицирани кучета през съответния месец, 

която съдържа датата на раждане на животните, номерата на официалните средства за 

идентификация, датите на поставяне на транспондерите и на издаване на паспортите, 

имената, адресите и телефоните на собствениците на животните. 

(5) Собствениците на кучета заплащат на ветеринарния лекар по ал. 1 стойността на 

извършените действия и манипулации, средствата на официална идентификация, паспорта и 

въвеждането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

(6) Дейностите по ал. 1 – 4 за служебни кучета в организациите на бюджетна 

издръжка се извършват от ветеринарни лекари в съответното ведомствено 

ветеринарномедицинско звено по чл. 12.ЗВМД 

Чл. 44 (1) Забранява се: 

3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник; 

                4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините 

със забранителни знаци. 

 

Глава седем 

ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  И  ПРОЦЕДУРИ ПО НЕЙНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 45 Овладяването на  популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Павел баня се осъществява  в съответствие с националната прогрма  и  
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НАРЕДБА № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност 

НАРЕДБА № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за 

процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност 

Чл. 46 (1) Общинският  съвет приема програма за изпълнение на националната програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България 

и план за действие на община, които отговарят на изискванията на наредба № 4 Издадена от 

министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 11 от 9.02.2021 г. 

 (2) Кметът  на общината  организира изпълнението на програмата и плана по ал. 1 и 

ежегодно до 1 март внасят отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор 

на Българската агенция по безопасност на храните. 

Чл. 47  (1) Ежегодно Кметът на общината или определено от него длъжностно лице 

организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на 

общината. Преброяването се извършва по примерната методика за преброяване на 

безстопанствените кучета на територията на Република Българи съгласно Националната 

програма 

Чл.48 Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с 

организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по 

залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на 

обработените безстопанствени кучета.  

Чл.49 (1)  Ветеринарномедицинските дейности по общинската  програма и програмите по чл. 

1, т. 2 включват: 

 1. кастрация; 

 2. маркиране; 

 3. външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза); 

 4. ваксинация срещу бяс; 

 5. издаване на паспорт. 

(2) ветеринарномедицинските дейности се издвършват от  ветеринарномедицинските 

заведения, които имат сключен договор с кмета на общината 

Чл. 50. (1) След извършване на ветеринарномедицинските дейности и преценка на 

продължителността на следоперативния престой от ветеринарния лекар, извършил 

кастрацията на кучетата, същите се връщат на местата на тяхното залавяне. 

 (2) Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници 

и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища съгласно чл. 48 от Закона 

за защита на животните. 

  

Глава осем 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО  

Чл.51./1/.Организацията на движението на обществения превоз на пътници на територията 

на Община Павел баня се извършва съгласно План за организацията на движението на ППС. 

(2) Планът се разработва за цялата територия на Общината или за част от нея и обхваща 

всички комуникационно транспортни площи, обслужващи движението на ППС  
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(3) ПОД се съгласува  със сектор ПП-КАТ на ОД на МВР Стара Загора Общинската комисия 

по безопасност на движението (ОбК по БД) и се внася за разглеждане и приемане от 

Експертния съвет по устройство на територията при Община Павел баня  

(4) Окончателният проект на ПОД се одобрява от Кмета на Община Павел баня 

(5) Промени в съществуващата организация на движението се извършват по предложение на 

община Павел баня  по проект, съгласувано със сектор ПП-КАТ на ОД на МВР Стара загора, 

в съответствие с чл. 51, ал. 2 , 3 и 4  настоящата наредба. 

Чл.52 За организирането на движението по улиците и пътищата се използват самостоятелно 

или съчетани помежду си пътни маркировки, пътни знаци, светлинни сигнали и други 

средства за сигнализиране на пътните и улични платна.  

Чл.53 Поставянето на пътната маркировка и пътните знаци, реда и условията за тяхното 

ползване, става по проекти за организация на движението, изработени съгласно издадените 

от Министерството на регионалното развитие и благоустройството наредби.  

Чл.54 (1)  За извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, 

реконструкции на улици, планирани текущи ремонти,извършвани от Община Павел баня, се 

изготвят проекти за временна организация на движението (ВОД).  

(2) Общината съгласува схемите за промяна в организацията на движение в случаите по ал. 1 

в частта за промяна маршрута на превозните средства, извършващи обществен превоз на 

пътници.  

(3) Общината в 3 (три) дневен срок уведомява писмено субектите, извършващи обществен 

превоз и населението чрез средствата за масово уведомяване за въведените временни 

промени в маршрутите и срока им на действие.  

Чл.55./1/.Паркирането на МПС се извършва на паркинги и позволените от ЗДвП и 

Правилника за неговото приложение места и е уредено в специална Наредба на общински 

съвет Павел баня           

Глава девет 

Принудителни административни мерки 

Чл.56(1)  За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения  на закон 

за защита от шума в околната среда/ЗЗШОС/ и на вредните последици от тях Кметът  на 

общата  или упълномощено от него длъжностно лице в съответствие с техните правомощия 

могат да: 

1. предписват мерки за отстраняване на констатирани нарушения; 

2. спират дейности на инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за 

категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда, и на локални източници на шум при нарушаване изискванията 

на ЗЗШОС 

(2) Спирането на дейностите по ал. 1, т. 2 се извършва със заповед на органите по ал. 1 и е в 

сила до отстраняване на причината, довела до налагане на принудителната административна 

мярка. 

(3) При неизпълнение на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т.  отЗЗШО дейността на обекта 

се спира за срок три дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на 

обекта е спряна. 
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(4) При последващо нарушение по чл. 16а, ал. 2 от ЗЗШО, извършено в срок до една година 

от издаване на разпореждането по чл. 28а, ал. 1, т. 1 от ЗЗШО, дейността на обекта се спира 

за срок 14 дни, като на видно място се поставя уведомление, че дейността на обекта е спряна. 

(5) Спирането на дейността по ал. 3 и 4 се извършва със заповед за принудителна 

административна мярка, издадена от определените от министъра на вътрешните работи 

длъжностни лица по чл. 19 ЗЗШО . 

            (6) Заповедите по  ал. 2 и 5 може да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението. 

Чл.57(1)     При констатиране на нарушение по ЗЗЖ контролните органи : 

1. издават задължителни предписания за отстраняване на нарушението в определен от тях 

срок; 

2. спират експлоатацията на обекта за определен от тях срок, но не по-дълъг от 6 месеца, в 

случай че нарушението не е отстранено в определения по т. 1 срок; 

3. правят предложение до директора на областната дирекция по безопасност на храните, на 

чиято територия се намира обектът, за заличаване на регистрацията на обекта и обезсилване 

на удостоверението по чл. 138, ал. 1, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

(2) След отстраняване на нарушението в срок контролният орган по искане на собственика 

отменя разпореждането за спиране на експлоатацията на обекта по ал. 1, т. 2. 

(3) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага само в случаите, когато нарушенията не са отстранени в 

срока по ал. 1, т. 2, както и при доказани груби и/или системни нарушения на изискванията. 

(4)  При нарушение на чл. 32 контролните органи дават предписание в двумесечен срок да се 

намали броят на животните. При неспазване на срока по ал. 1 се налага глоба от 150 лв. за 

всяко животно над разрешения брой и се дава допълнителен срок, не по-дълъг от един месец, 

да се отстрани нарушението. При неспазване на срока по изречение второ на извършителя се 

налага глоба от 500 лв., а животните, които са над разрешения брой, се отнемат в полза на 

държавата. 

 (5) Принудителните административни мерки по този раздел се прилагат с мотивирана 

заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон съобразно тяхната 

компетентност. 

(6) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

  

 

Глава десет 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРОНОСТ 
Чл.58 Наказва се с глоба от 50 лв. до 300,00 лв. лице , което нарушава забраните по чл. 3 

,ал.1 т.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Чл.57 Наказва се с с 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 лице , което извърши нарушение на чл. 3,ал. 1  т.10.При повторно нарушение 

се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но 

не по-дълъг от една година.  

Чл.59  Наказва се с глоба от 300 до 500 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 

4000 лв. Който допусне нарушение на чл. 3,ал. 1  т.11  

Чл.  60 Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван от него търговски обект в 

нарушение на чл.3,  ,ал. 2   се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а 

при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв. 
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 Чл.61 Който в нарушение на чл.3 ал.3 остави без надзор и достатъчна грижа дете до 12-

годишна възраст, за което полага грижи, с което създава опасност за неговото физическо, 

психическо и нравствено развитие, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо 

нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-

тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява 

престъпление.  

Чл.62 Който извърши нарушение на чл.4 т. 1,2,3,4,5,7,8 , се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 8000 лв. и отнемане 

на разрешението за срок до две години. 

(3) Който извърши нарушение на чл.4 т.6 , се наказва с отнемане на разрешението 

за срок до една година. 

Чл. 63  (1) За установени  нарушения  по чл.6 до чл.13  на тази наредба виновните лица се 

наказват с глоба в размер до 300 (триста) лв, ако за констатираното нарушение не е 

предвидено и друго наказание.  

( 
Чл. 64 граждани и длъжностни лица, които нарушават установения ред и гаранциите за 

организиране и провеждане на събрания, митинги или манифестации, определени в чл. 15 до 

чл.21 от наредбата  се наказват с глоба от 50 до 300 лв., ако не подлежат на по-тежко 

наказание. 

Чл. 65(1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, който: 

1. отсече, унищожи или повреди без разрешение дърво или лоза, опазвани 

съгласно ЗОСИ 

2. влиза или преминава, или пуска животни през селскостопански земи с посеви, 

трайни или цветни насаждения, без да има право, като с това причинява вреди на 

селскостопанско имущество; 

3. прокарва инсталация, съоръжения и пътища през чужди селскостопански земи, 

без да има разрешение, като причинява вреди на селскостопанско имущество; 

4. причинява вреди на селскостопанско имущество посредством замърсяване на 

въздуха, водите и почвата  

5. по непредпазливост причини малозначителна повреда в селскостопанска машина 

или съоръжение; 

6.  завземе без законно основание или не освободи след покана обществена 

селскостопанска земя, селскостопанска постройка или друго обществено недвижимо 

селскостопанско имущество; 

7. с неправомерни действия или бездействия причини или допусне причиняване на 

вреди на селскостопанска продукция при нейното прибиране, превоз, манипулиране, 

съхраняване и използуване или допусне нейното изоставяне и повреждане на място; 

8. предостави или вземе селскостопанска продукция - обществена собственост, без 

да е издаден придружителен или отчетен документ за това; 

9. като длъжностно лице продаде, нареди или допусне да се продаде 

селскостопанска продукция в нарушение на установения ред или на реда за преоценяване; 

10. отглежда чужди за селскостопанската организация животни и птици в 

обществени стада и животновъдни сгради при нарушаване на установения ред. 

(2) При повторно извършване на нарушение по предходната алинея наказанието е 

глоба от 150 до 800 лева. 
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(3) Длъжностно лице, което извърши, нареди или допусне да се извърши 

нарушение по предходните алинеи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва в 

случаите по ал. 1 с глоба от 100 до 800 лева, а в случаите по ал. 2 - с глоба от 150 до 1500 лв. 

 (4)  Наказанието за нарушение по ал. 1, точки 2, 7 и 8 се налага независимо от 

имуществената отговорност по Кодекса на труда и Закона за държавната финансова 

инспекция. 

(5) Когато недвижимото имущество по ал. 1, т. 6 не бъде освободено в едномесечен 

срок след налагането на наказанието по същата точка, нарушителят се наказва с глоба от 800 

до 1500 лв. за всяка година до освобождаването на имуществото или до изземването му по 

реда на чл. 16 от Закона за собствеността. 

(6) В случаите на ал. 1, т. 6 административнонаказващият орган след издаване на 

наказателното постановление изпраща преписката на кмета на общината за издаване на 

заповед по чл. 16 от Закона за собствеността. 

(7) Когато недвижимото имущество по ал. 1, т. 6 бъде наново завзето от същото 

лице след изземването по реда на чл. 16 от Закона за собствеността, 

административнонаказващият орган изпраща преписката на прокуратурата.  

 

Чл.  66(1)  Който открадне, присвои или извърши вещно укривателство на селскостопанско 

имущество, когато стойността на предмета не надвишава 150 лв. по цени на дребно, се 

наказва по административен ред с глоба от 50 до 800 лв., но не по-малко от тройния размер 

на стойността на предмета. 

(2) Когато нарушението по предходната алинея е извършено нощно време или при 

извършването му е ползувано немоторно превозно средство, се налага глоба от 15 до 800 лв. 

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, а преписката се изпраща на прокурора, 

когато: 

1.  деецът в продължение на една година е извършил две или повече деяния, общата 

стойност на предмета на които е над 15 лв.; 

2. деецът е осъждан за такова престъпление или му е налагано административно 

наказание за такова деяние и не е изтекла една година от извършването му; 

3. предметът е отровно или взривно вещество. 

(4) Ако при извършване на деянието по ал. 1 и 2 са причинени вреди на 

селскостопанското имущество, административнонаказващият орган определя и 

обезщетението. 

 

Чл. 67        Отнемат се в полза на държавата вещите, животните и превозните средства, 

принадлежащи на нарушителя, използувани при извършване на нарушение по чл.65 и 66  от 

Наредбата при условията на чл. 20, ал. 4 от Закона за административните нарушения и 

наказания. 

 

Чл. 68   (1)        Който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 38, се наказва с 

глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. 

(2)  В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата. 

(3) Който стреля по безстопанствени животни, опитомени животни или животни в плен и 

диви животни, освен в случаите на крайна необходимост или в съответствие с разпоредбите 

на Закона за лова и опазване на дивеча или Закона за биологичното разнообразие, се наказва 

с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. 
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(4) Когато нарушението по ал. 1 и 3 е извършено от ветеринарен лекар или ветеринарен 

техник, от длъжностно лице или лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с 

отглеждане или полагане на грижи за животни, се налага глоба в размер от 1000 до 1500 лв., 

освен ако деянието не съставлява престъпление. 

(5) Когато нарушението по ал. 1 и 3 е извършено повторно, глобата е от 1000 до 2000 лв. 

 Чл. 69 Който допуска проява на нехуманно отношение, жестокост или особена жестокост 

към животни от лице, което е под негов контрол, се наказва с глоба от 50 до 250 лв., а при 

повторно нарушение - с глоба от 250 до 500 лв. 

Чл.70 Собственик на животно, който не изпълни разпоредбата на чл.37 се наказва с глоба от 

500 до 1000 лв. 

Чл. 71  Собственик на домашни любимци които не  взема мерки животните да не замърсяват 

обществени места, като почистват мястото след дефекация и не вземат мерки животните да 

не създават опасност за хора или други животни, което е неизпълнение на чл. 40 от 

Наредбата се наказва се с глоба от 100.00 лв 

Чл 72 Който не изпълни задължение по чл.41 , се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. 

Чл .73 Който наруши забрана по чл. 42, се наказва с глоба в размер 100 лв. 

Чл .74 Който наруши забрана по чл. 44 се наказва с глоба в размер 100 лв.  

Чл. 75    (1)   Собственик на куче, който наруши изискване по чл.  43 се наказва с глоба в 

размер 200 лв. 

(2)  Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага 

имуществена санкция от 200 до 400 лв. 

Чл. 76 (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. 

Чл..77 Съставянето на актовете за установяване на административни нарушения, издаването, 

обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на закона 

за административните нарушения и наказания. 

Чл.78 Нарушенията по чл. 3, ,ал. 1 т.10 т. 11 , и чл. 3 ал. 2 и ал. 3 и чл.4 се установяват с акт 

от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на 

областната дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощено от 

него длъжностно лице. 

Чл. 79  Актовете за установяване на нарушение  по чл.5 до чл.14  от   тази наредба се 

съставят от длъжностни лица, определени със заповед Кмет на община Павел баня  и 

Началника на РУ на МВР Казанлък.  

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Павел баня  или 

определени от него длъжностни лица. 

Чл 80  (1)  Нарушенията  по чл. 15 до чл. 21 се установяват с актове на длъжностни лица, 

определени от кмета на общината. 
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(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината 

Чл .81(1) Нарушенията по чл.37,38 и 39 от Наредбата  се установяват с актове, съставени от 

ветеринарни лекари от Българската агенция по безопасност на, съответните служители на 

Министерството на околната среда и водите, регионалните инспекции по околната среда и 

водите и на Изпълнителната агенция по горите или инспекторите по екология към общината, 

или упълномощено от кмета лице, съобразно тяхната компетентност. 

 (2) Наказателните постановления се издават от директорите на ОДБХ, РИОСВ или  

Кмета на Общината. 

Чл .82 (1) Нарушенията по 40, 41 ,42,45  се установяват с актове, съставени от инспекторите 

по екология към общината, или упълномощено от кмета лице, съобразно тяхната 

компетентност. 

 (2) Наказателните постановления по ал.1 се издават от Кмета на Общината. Сумите от тези 

глоби постъпват в общинския бюджет. 

Чл.83 Наложеното наказание "глоба" се заплаща доброволно в едномесечен срок от 

влизането в сила на наказателното постановление, съдебното решение или определение на 

съда при обжалване. 

Чл.84. (1) За осигуряване на обществения ред и сигурност на територията на Община Павел 

баня, органите на МВР или длъжностните лица от Общинската администрация, 

упълномощени от кмета на Община Павел баня, могат да дават задължителни предписания, в 

които се посочват мерките и сроковете за изпълнението им. 

Чл.85. (1) За явно маловажни случаи на нарушения по тази Наредба, установени при 

извършването им, контролните органи налагат на място глоба с фиш, в размер на 50 лв. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Наредбата за обществения ред на територията на община Павел баняе приета 

от Общинския съвет с Решение №  140 от 08.07.2004г. от Протокол № 9,изменена и 

допълнена с Решение №224 от Протокол №16/08.02.2005г.  и  отменя “Наредба № 1   за 

опазване на обществения ред в Община Павел баня”, приета с Решение № 89 от 

18.07.2000 г., изменена с Решение № 267 от 30.04.2009г., Протокол № 23 и Решение 

№376/17.12.2009г., Протокол № 31, Решение № 636/21.03.2011г., Протокол №50, Решение 

№ 297/20.12.2012г., Протокол № 20.; Решение №490/Протокол .№21/27.04.2017г.  

Наредбатя се отменя с Решение № 422 от Протокол № 23 от 24.06.2021 год. 

   § 2. Наредбата за обществен ред на територията на Община Павел баня е приета на 

първо четене с Решение № 405 от Протокол № 22 от 27.05.2021 Год.; приета на второ 

четене с Решение № 422 от Протокол № 23 от 24.06.2021 Год; и влиза в сила на 

29.06.2021г. 
 

 

                              МИЛЕНА ПАУНОВА 

Председател на Общински съвет Павел баня 
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