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                                                                   Раздел І 

 

                                                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат осигуряването на обществения ред и спокойствието на 

гражданите, спазване на морално-етичните норми на поведение, организацията и реда при 

извършването на търговска дейност, поддържането на чистотата, естетиката, хигиената и 

зелените площи на територията на Община Батак. 

(2) Наредбата определя правомощията на общинската администрация и служителите на РПУ, 

пряко свързани с опазването на реда, и задълженията на гражданите, на ръководителите на 

предприятия, обществените организации и на търговците.  

(3) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически 

лица, които постоянно или временно пребивават или упражняват търговска дейност на 

територията на общината. 

Раздел ІІ 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И 

СПАЗВАНЕ НА МОРАЛНО-ЕТИЧНИТЕ НОРМИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

      Чл. 2. Забранява се: 

1. поведение на обществени места, нарушаващо морала и добрите нрави; 

2. нарушаване на тишината на открити обществени места, в административните и 

жилищните сгради и в близост до тях, чрез: викане, пеене, свирене, използване на озвучителна 

техника, като шумът надхвърля пределно допустимите норми,  локални източници на шум, 

апарати и машини, форсиране на двигатели на автомобили и мотоциклети или други подобни 

действия от 22.00 часа до 06.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а в почивните дни от 22.00 часа до 

08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа; 

3. извършване на търговски, строителни, производствени и ремонтни дейности,  

смущаващи спокойствието на гражданите в периода на зимното часово време от 22.00 часа до 

06.00 часа,  и през лятното часово време от 23.00 часа до 06.00 часа.  В почивните дни  

ограничението е от 22.00 часа до 08.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа за двата периода; 

4. употреба на нецензурни думи, фрази, жестове и други непристойни действия на 

обществени места; 

5. спане по пейки или на земята в градини,  автогари и други обществени места; 

6. просия; 

7. разполагането на естради, палатки и други конструкции и съоръжения върху обществени 

места без надлежно разрешение на съответните кметове; 

8. писането и драскането по стени, витрини и други подобни; 

9. поставянето на обяви, плакати , реклами, транспаранти, некролози и други нагледни 

материали, извън определените за това места, освен за обекти частна собственост, когато 

поставянето се извършва със съгласието на собственика; 
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10.  късането и повреждането на обяви, плакати, реклами, транспаранти, некролози, както и 

други нагледни материали, поставени на определените за това места или със съгласието на 

собственика; 

11.  отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и надземните 

инсталационни колектори без писмено разрешение от органите и организациите, които ги 

стопанисват; 

12.  изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от компетентните 

органи; 

13.  рязането и изкореняването на дървесни видове и клоните им, късането и изкореняването 

на цветя, както и газене на обособените паркови и градински тревни площи; 

14.  събарянето, повреждането и разместването на кошчета и съдове за събиране на смет, 

табелки, пейки и съоръжения, поставени в градините, детските площадки и на други 

обществени места; 

15.  повреждането на пътните, тротоарните, градинските  настилки и настилките ва 

площадите, на заслоните по спирките на обществения транспорт, на обществените чешми, 

уличните  осветителни тела и комуникации , противопожарни съоръжения, пътни знаци, 

табели, указатели , както и всякакви други подобни имоти; 

16.  къпане, плуване и ползване на плавателни съдове в неохраняеми водни площи; 

17.  ловенето, избиването или нараняването на кучета, котки, птици и други животни, 

повреждането на приспособленията за птиците, както и събирането на яйца от гнездата им с 

изключение на предвидените от законите случаи ; 

18.  организирането и провеждането на политически, синдикални, религиозни, спортни и 

други мероприятия на обществени места, без писмено уведомяване на   кмета на общината или 

кметството; 

19.  събарянето, повреждането и оскверняването на паметници и скулптури; 

20.  поставянето на необезопасени предмети по парапетите на балконите и прозорците; 

21.  отказа за обслужване на граждани заради тяхната раса, религия или етнос, освен ако 

състоянието, външния вид и поведението им не отговаря на общоприетите норми; 

22.  организирането и провеждането на хазартни игри и залагания на обществени места, 

както и участието в такива мероприятия, освен в специално предназначените за целта обекти;  

23.  действия с взривни вещества или други подобни, които създават опасност за живота и 

здравето на гражданите; 

24.  носенето на хладно и огнестрелно оръжие, газови пистолети, въздушни пушки и 

защитни спрейове на мероприятия, организирани от обществени институции, организации и 

движения. Забраната не се отнася за лицата, изпълняващи служебните си задължения по охрана 

на съответното мероприятие; 

25.  внасянето и носенето на боксове, вериги, стъклени бутилки, метални, дървени и други 

опасни предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на присъстващите, 

при провеждане на спортни, културни, политически, синдикални, религиозни и развлекателни  

мероприятия на стадиони, в спортни зали и закрити обществени места /вкл. училища, читалища, 

административни сгради и др./; 
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26.  продажбата на ракети, пиратки, бомбички, димки и други взривни, запалителни или 

пиротехнически средства извън предназначените за целта специализирани магазини и складове 

и други обекти, без разрешение от съответните институции, както и без задължителната към тях 

информация - инструкции за безопасност, начин на употреба, производител, вносител и 

съществени характеристики; 

27.  продажбата на ракети, пиратки, бомбички, димки и други взривни, запалителни или 

пиротехнически средства на малолетни и непълнолетни лица; 

28.  носенето на споменатите в т.24-26 предмети от малолетни и непълнолетни лица;  

29.  продажбата, внасянето и употребата на алкохол в учебни,  здравни и лечебни заведения,  

в открити или закрити спортни съоръжения, на открити обществени места и публични 

мероприятия. 

30.  продажбата на тютюн и тютюневи изделия в учебни,  здравни и лечебни заведения, в 

общежитията, в открити или закрити спортни съоръжения, на открити обществени места и 

публични мероприятия 

31.  продажбата на спиртни напитки, тютюневи изделия и всякакви вредни за здравето 

вещества на малолетни и непълнолетни лица; 

32.  продажбата, сервирането и консумацията на спиртни напитки и тютюневи изделия от 

малолетни и непълнолетни лица ; 

33.  продажбата и сервирането на спиртни напитки на нетрезви лица; 

34.  продажбата на спиртни напитки и тютюневи изделия в търговски обекти, отстоящи до 

20 м. от детски, учебни и възпитателни заведения, като разстоянието се определя от централния 

вход на обекта до външната страна на оградата на заведението, мерено по оста на най-близкия 

пешеходен път; 

35.  употребата на спиртни напитки, тютюневи изделия и всякакви вредни за здравето 

вещества на разстояние до 20 м. от оградата на детски, учебни и възпитателни заведения; 

36.  посещението на малолетни лица /до 14 год./ в туристически обекти, в които се сервират 

спиртни напитки, без родител или настойник, близък роднина или друго лице полагащо грижи 

за тях; 

37.  посещението в туристически обекти на непълнолетни лица /от 14 до 18 год./ без 

документ удостоверяващ самоличността им; 

38.       посещението на обществени места за малолетни лица / ненавършили 14-годишна 

възраст/без родител,  настойник , близък роднина или друго лице , полагащо грижи за тях след 

20.00 часа;  

39.   посещението на непълнолетни лица / навършили 14-годишна възраст , но ненавършили      

18-годишна възраст / след 22.00 часа; 

 

40.  малолетни да посещават интернет клубове след 20.00 часа: 

41.  непълнолетни да посещават интернет клубове след 22.00 часа: 
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42.  продажбата и отдаването под наем на вестници, списания, видео материали, оптични 

дискове и други носители с еротично и порнографско съдържание на лица под 18 години; 

43.  откритото излагане и рекламиране на порнографски материали. 

44.       

     а . забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места; 

      б . забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се 

полага труд , както и в помещенията към тях с спомагателно и обслужващо предназначение; 

      в . по изключение се допуска тютюнопушене обособени самостоятелни помещения, 

разположени в сградите на летищата; 

     г . в обособените самостоятелни помещения по буква „в” не се разрешава присъствието на 

лица до 18-годишна възраст; 

     д . обособените самостоятелни помещения по буква „в” се отделят с въздохонепроницаеми 

стени , плътно затварящи се врати , обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна 

инсталация; 

      е . Министерският съвет определя с наредба изискванията , на които трябва да отговарят 

обособените самостоятелни помещения по буква „в”; 

     ж . забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

       -прилежащите терени и тротоари на детските ясли , детските градини , училищата , 

ученическите общежития и места , където се предоставят  социални услуги за деца; 

       -площадките за игра; 

       - на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

       -спортните обекти , летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви. 

ѝ      Чл. 3. (1) Организаторите на масовите обществени и спортни прояви, включително 

киноложки изложби, се задължават да спазват предварително съгласуваните с кметството 

място, време и маршрут на провеждане и движение и носят отговорност за спазването на 

обществения ред, като заявките се подават не по-късно от 24 часа предварително. 

      (2). Организаторите на мероприятия с масово участие на малолетни и непълнолетни са 

длъжни да осигурят медицински надзор и да уведомят органите на  МВР. 

       (3) При заявяването на повече от една обществена проява на едно и също място и време, 

право на провеждане има организаторът, пръв заявил за нея пред съответния кмет. 

      Чл. 4. При провеждането на спортни и други масови прояви на обществени места се 

забранява: 

      1. употребата на ракети, пиратки, бомбички, димки и други взривни, запалителни или 

пиротехнически средства и др. предмети, застрашаващи живота и здравето на гражданите, като 

предметите се отнемат за унищожаване; 

      2. продажбата и употребата на спиртни напитки и тютюневи изделия на мястото на масовата 

проява;  
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      Чл. 5. Посетителите на обществени заведения са длъжни да спазват установените правила за 

вътрешния ред. 

 

Раздел ІІІ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА 

БАТАК 

     Чл. 6. Собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на търговски и 

туристически обекти са длъжни да поставят на видно място до входа на държаните от тях 

обекти информация на български език за фирмата и седалището на търговеца, работното време 

на търговския обект, името, фамилията и телефон за контакт на длъжностното лице, отговорно 

за обекта. 

      Чл. 7. Работното време на търговските и туристическите обекти на територията на Община 

Батак е в следното часово време:  

а. за периода от 1 октомври до 31 май от 06.00 часа до 22.00 часа; 

б. за периода от 1 юни до 30 септември от 06.00 часа до 23.00 часа;  

      Чл. 8. (1) Забранява се извършването на търговска дейност в обектите по чл.7 от Наредбата, 

извън определеното работно време, без надлежно разрешително. 

(2) Удължено работно време на търговските и туристическите обекти на територията на 

Община Батак се определя от Кмета на Общината, след подаването на молба. 

(3) Молбите задължително се придружават от следните документи: 

1. Актуална съдебна регистрация на търговеца /оригинал/; 

2. Становище от РПУ /оригинал/; 

3. Протокол от “РИОКОЗ” за измерено ниво на шума за  заведенията за хранене и 

развлечения /оригинал/; 

4. Служебна бележка от Кметството, за обекти в селата /оригинал/; 

5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта /Разрешение за ползване/;  

6.  Документ за собственост или Договор за наем; 

7. Удостоверение за регистрация на търговския обект в “РИОКОЗ”; 

8. Сертификат за пожарна безопасност; 

9. Заповед за категоризация /за заведенията за хранене и развлечения/; 

10.  Нотариално заверено съгласие от всички собственици на жилища в сградата, намиращи 

се на етажите под обекта и до третия етаж над него, включително /за обекти които са в 

жилищни сгради/; 

(4) Срока за издаване на разрешителното или отказ за неговото издаване е един месец от датата 

на приемане на документите по ал.3. 
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 (5) Разрешителното за удължено работно време е със срок една година от датата на 

издаването. 

              (6) До получаване на разрешителното, търговските обекти продължават дейността си до 

22.00 часа, а в лятното часово време до 23.00 часа. 

             (8) Копие от разрешителното за удължено работно време се поставя на видно място в 

обекта. 

 

Чл. 9. (1). Кметът със заповед отнема разрешителното за удължено работно време при: 

1) повторно нарушаване на разрешеното работно време, констатирано с протокол от 

длъжностните лица по Наредбата; 

2)  жалби от граждани за наднормен шум, придружен с протокол за измерване на шума от 

“РИОКОЗ”; 

3) продажба на спиртни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица, 

установено с Акт на контролните органи; 

4) системно нарушаване на обществения ред и смущаване спокойствието на гражданите, 

придружено със становище на РПУ. 

(2). Копие от заповедта за отнемане на разрешителното за удължено работно време се връчва за 

сведение и незабавно изпълнение на управителя на обекта. 

(3). Заповедта за отнемане на разрешителното за удължено работно време се свежда до 

знанието на компетентните органи. 

Чл. 10. (1)Забранява се:  

1. допускането в  обекти, в които се сервират спиртни напитки на малолетни лица без 

родител, настойник или близък роднина; 

2. допускането в туристически обекти на непълнолетни лица без документ  удостоверяващ 

самоличността им ; 

3. допускането в туристически обекти на малолетни деца без родител, настойник, близък 

роднина или друго лице, полагащо грижи за тях след 20.00 часа; 

4. допускането в туристически обекти на непълнолетни лица без родител, попечител, 

близък роднина или друго лице, полагащо грижи за тях след 22.00 часа; 

5. допускането на малолетни и непълнолетни лица на места, където се представят програми 

с еротично  или порнографско съдържание; 

6. допускането на малолетни и непълнолетни лица в обекти, в които се организират 

хазартни игри. 

(2). Забранява се: 

1. допускането, влизането, пребиваването или престоя  в търговски и туристически обекти 

на лица, въоръжени с хладно или огнестрелно оръжие, както и на лица в явно нетрезво 

състояние или под влияние на други упойващи вещества; 
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2. недопускането и отказа за обслужване в търговски и туристически обекти на гражданите 

заради тяхната раса, религия или етнос; 

3. надвишаване на пределно допустимите нива на шум; 

4. използването на аудио, видео, звукови и други шумообразуващи уредби, системи и 

машини, както и изпълнения на живо на оркестри и певци, извън закритите зали на обектите, 

отстоящи на по- малко от 200 м. от жилищни сгради; 

5. използването на аудио, видео, звукови и други шумообразуващи уредби, системи и 

машини извън закритите зали на обектите след 22.00 часа. 

(3). Отговорни за забраните по ал.1 и 2 са собствениците, наемателите, ползвателите и 

управителите на обектите, както и лицата, извършващи дейност по охрана, контрол, пропуск 

или събиране на такси за вход, барманите, сервитьорите и другите длъжностни лица. 

      Чл. 11. (1) Изграждането и въвеждането в експлоатация на постоянни пазари, става по реда 

на ЗУТ и други специални законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до 

санитарно-хигиенните, противопожарните, ветеринарно медицинските и други изисквания. 

         (2) Във връзка с национални и местни празници със заповед на Кмета на Общината се 

създават временни базари за търговия със сувенири и дребни промишлени стоки.  

   Чл. 12. На територията на община БА.атак са обособени следните пазари: 

      1.Пазар „Драган Манчов”- на съществуващата обособена площадка на същата улица; 

      2. Квартални пазари – пл.”4-ти май” и пл.”Ст.Божков”; 

      3.Пазар на курорта „Язовир Батак” 

      4. пазари в селата Нова Махала и Фотиново. 

      Чл. 13. Уличната търговия се извършва само на определените от общинската администрация 

и кметствата места. 

Чл. 14. Забранява се: 

1. търговията със стоки извън определените за това места; 

2. използването на зелените площи, парковете и други подобни за търговска дейност; 

3. възпрепятстването на движението на пешеходците по тротоарите и пешеходните зони, 

чрез поставяне на стоки, прегради, декоративни растения, реклами, МПС и други подобни, 

освен когато същите са поставени по установения ред; 

4. поставянето на маси и консумацията на тях във и пред магазини за хранителни стоки и 

други подобни обекти, некатегоризирани по смисъла и изискванията на Закона за туризма; 

5. излагането и продажбата на стоки във входните части на жилищните и 

административните сгради или по земята, непосредствено пред тях;  

6. престояването на пътни превозни средства в зоните на пазарите, с изключение на 

времето за зареждане с продукция и освобождаването от амбалаж; 

7. организиране на хазартни игри в сградите на народните читалища, училищните и 

здравните заведения; 
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Раздел ІV 

ЧИСТОТА , ЕСТЕТИКА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

      Чл. 15. Ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, 

собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитатели на жилища и етажните 

собствености са длъжни да осигурят:  

     1. събирането и изхвърлянето на сметта в осигурените съдове; 

      2. поддържането на чистотата във вътрешно - кварталните пространства в дворовете и на 

прилежащите територии към обектите; 

      3. почистването на снега по тротоарите, около даден имот, административна или жилищна 

сграда, търговски или туристически обект, посипването им със сол, луга и пясък, както и 

отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг; 

       4. направата и поддържането в изправност на хигиенни отходни места и помийни ями в 

неканализираните терени след съгласуване със санитарните служби, Общината и кметствата; 

       5. поддържането в добро състояние фасадите на сградите. 

 

     Чл. 16. Забранява се замърсяването и повреждането на обществените превозни средства и 

превозването в тях  на опасни за  пътниците товари. 

      Чл. 17. Задължават се извършващите ремонтни и строителни работи да почистват и извозват 

ежедневно земните маси и отпадъците, както и да възстановяват незабавно след приключването 

на работите разкопаните настилки за тяхна сметка като осигурят измиването на улицата на 

разстояние 100 м около обекта. 

 

      Чл. 18. Строителните обекти и площадки трябва задължително да бъдат обезопасени и 

сигнализирани, съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

      Чл. 19. Зареждането , сметоизвозването и чистенето със специализираните автомобили по 

пешеходната зона да се извършва по часов график, одобрен от кмета на общината.      

      Чл. 20. Извозването на сметта от производствена дейност на определените за целта места се 

осигурява от лицата осъществяващи тази дейност, а на битовите отпадъци от организацията, с 

която Общината има  договорни отношения. Организациите и лицата, извършващи 

сметоизвозването са длъжни да не допускат разпиляване на сметта по време на извозването й. 

 

      Чл. 21. Собствениците на моторни превозни средства са длъжни да поддържат чистотата на 

терените, използвани за паркирането и местодомуването им. 

      Чл.22.(1) Агитационните материали на регистрирани партии, коалиции и инициативни 

комитети по време на предизборна кампания се поставят на определените със заповед на Кмета 

места. 
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                 (2) В срок от 40 дни преди провеждането на изборите местното ръководство 

(представителят) на политическата партия, коалиция, инициативен комитет внася в касата на 

общината депозит в размер на 300 лв. като гаранция за почистване на община Батак от 

предизборни агитационни материали. В случай, че почистването не се извърши внесения 

депозит остава в полза на Община Батак. 

 

       Чл. 23. Забранява се: 

  

а. изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места и изхвърлянето в съдовете за смет на 

пожароопасни и избухливи вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци, 

отпадни продукти от отглеждането на домашни животни и питомци и други, които могат да 

повредят сметосъбирачните машини; 

б. изхвърлянето на смет и отпадъци от личните стопанства, фекалии, изливането на отпадни 

води по улици, околоблокови пространства и на други обществени места; 

в. запалването на сметта в съдовете за смет; 

г.запалването на гуми и пластмасови изделия, в т.ч. автомобилни гуми и кабели; 

д.запалването на суха растителност ; 

е. своеволното преместване на съдовете за смет от определените им места и паркирането на 

МПС в зоната до тях, пречещо на извозването им; 

ж. депонирането на отпадъци извън определените от Общината сметища; 

з. изливането на гориво-смазочни материали на обществени места и в градската 

канализационна мрежа и миенето на МПС на обществени места; 

и. изхвърлянето на опасни отпадъци и складирането им на територията на Общината; 

й. отсичането на дървета без разрешение и повреждането им; 

к. замърсяването на терените около водоизточниците и на обществени чешми и фонтани; 

л. поенето на животни от обществени чешми; 

м. добиването и превозването без разрешение на пясък и чакъл от речните корита, водоеми и 

други подобни места на територията на Община Батак. 

 

Чл. 24. (1) Забранява се домуването на спрени от движение МПС по тротоарите и улиците, 

когато с това  се затруднява използването им от пешеходци и участници в движението. 

  (2) Длъжностни лица, определени от Кмета, със съдействието на полицията, установяват 

собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на ал.1 и независимо от 

наложеното им административно наказание връчват предписание за преместване на превозното 

средство в 14-дневен срок; 
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             (3) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, съставен от 

длъжностните лица по предходната алинея, кмета на населеното място издава заповед за 

вдигане на превозното средство; 

               (4) Заповедта се изпълнява от общински бюджетни мероприятия, специализираните 

предприятия и служби за сметка на собственика; 

                (5) Предходните алинеи се прилага и когато собственикът е неизвестен, или макар 

известен, не може да бъде уведомен, поради отсъствие от страната или по други обективни 

причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна бележка и /или/ други 

документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на 

собственика.  

   

Раздел V 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

      Чл. 25. (1) За нарушения на Наредбата за обществения ред на виновните лица се налага 

глоба от 50 до 200 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция 

от 200 до 500 лв. При повторност на виновните физически лица се налага глоба от 200 до 500 

лв. , а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 

и лишаване от право да упражняват дейност на територията на община Батак за срок от един 

месец до една година. 

      Чл. 26. (1) За нарушение на чл.8, ал.1 на виновните лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а 

на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 500 лева. 

                (2) При повторно нарушение  на виновните лица се налага глоба от 200 до 500 лв. за 

физически лица, а на едноличните търговци и юридически лица – имуществена санкция от 500 

до 1000 лв. и отнемане на разрешителното за удължено работно време, ако има такова. 

               (3) При последващо нарушение търговецът се лишава от правото да упражнява дейност 

за срок от един месец до една година на територията на община Батак. 

        Чл. 27. (1) Който допусне от 22.00 до 06.00 часа дете в управляван от него търговски обект 

се наказва с глоба или имуществена санкция от 2 000 до 5 000 лв, а при повторно нарушение с 

глоба или имуществена санкция от 5 000 до 8 000 лв. 

            (2) При повторно нарушение на чл.10 ал.1 на виновните лица се налага глоба от 200 до 

500 лв., а на  едноличен търговец или юридическо лице имуществена санкция  от 500 до 

1000лв., като се лишава от правото да упражнява дейност на територията на община Батак за 

срок от един месец до една година.  

         (3) За нарушения по чл.10 ал.2 на виновните лица се налага глоба от 50 до 200 лв., а на 

едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция  от 200 до 500 лв. 

         (4) При повторно нарушение на чл.10 ал.2 се налага глоба от 200 до 500 лева а на 

едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 500  до 1000 лв. 

        Чл. 28. (1) За нарушения, извършени от малолетни или непълнолетни лица до 16 год. на  

родителите, попечителите, настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им , се 

налага глоба  от 100 до 300 лв.  
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             (2)  Непълнолетните от 16 до 18 години носят  административно наказателна 

отговорност ако са могли  да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да 

ръководят постъпките си. Глобата  за тях се заменя с обществено порицание.         

            (3) При повторно нарушение  по ал. 1 се налага глоба от 200 до 500 лв.  

Чл. 29. (1) Административно-наказателната отговорност е лична. 

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

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

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

извършени. 

 

            (3)Когато извършителят на административно нарушение е действал в изпълнение на 

неправомерна служебна заповед, дадена по установения ред, той не носи административно-

наказателна отговорност, ако заповедта не е съдържала очевидно за него нарушение. 

 

      Чл. 30. (1) Административно-наказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 

години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.   

                   (2) При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на 

МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които 

работят. 

       Чл. 31. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица 

определени със заповед на Кмета на Общината, както и от органите на РПУ – Пещера. 

       Чл. 32. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или 

упълномощени от него лица. 

                   (2)Нарушенията по чл. 10 , ал.1, т.3 и т.4 се установяват с акт от полицейските 

органи , а наказателното постановление се издава от Директора на МВР или опълномощено от 

него длъжностно лице. АУАН и НП се съставят и обжалват по реда на ЗАНН. 

                   (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления става по реда определен със Закона за административните 

нарушения и наказания. След влизане в сила на Административно процесуалния кодекс , тези 

процедури се осъществяват по реда, предвиден в него. 

     Чл. 33. За всички неуредени случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§.1. По смисъла на тази наредба: 

1.  “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на 

наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същия вид нарушение 

предвидено в наредбата; 
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2. “Туристически обекти” са: 

а. заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения, сладкарници,кафе-сладкарници, барове, увеселителни и развлекателни паркове, 

интернет зали и зали за компютърни игри, фитнес зали и обекти, в които се организират 

хазартни и нехазартни игри, по смисъла на Закона за хазарта; 

б. средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;  

в. места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, 

вили, къщи, бунгала и къмпинги; 

г. туристически хижи; 

3.  “Търговски обекти” е всеки обект, в които се извършва търговия, независимо от 

формата, в която се осъществява търговията: 

а. магазини за хранителни и промишлени стоки; 

б. обекти извършващи услуги; 

в. складове за търговия на едро и дребно; 

г. търговски кантори; 

д. офиси; 

е. аптеки, дрогерии и оптико - санитарни магазини; 

ж. бензиностанции и газстанции; 

з. валутни обменни бюра; 

и. заложни къщи; 

й. обекти за отдаване под наем на аудио и видео носители; 

к. преместваеми съоръжения по смисъла на “Наредбата за реда и условията за поставяне на 

преместваеми съоръжения на територията на Община Батак”; 

л. автомивки; 

м. други. 

4. “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; 

5.  “Длъжностно лице” е това, на което е възложено да изпълнява със заплата или 

безплатно, временно или постоянно: 

а. служба в държавно учреждение, с изключение на извършващите дейност само на материално 

изпълнение, 

б. ръководна работа или работа, свързана с пазене или управление на чуждо имущество в 

държавно предприятие, кооперация, обществена организация, друго юридическо лице или при 

едноличен търговец, както и на частен нотариус и помощник- нотариус, частен съдебен 

изпълнител и помощник- изпълнител; 
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6. “Предприятия” са търговците по смисъла на Търговския закон, юридическите лица, 

които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества и 

чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място 

на стопанска дейност; 

7. “Близък роднина” е лице, на което е възложено отглеждането и възпитанието на децата: 

баба, дядо, леля, чичо, вуйчо, както и брат или сестра навършили пълнолетие. 

8. “ Обекти  с обществено предназначение” са всички обекти визирани в Наредба № 9/ 

21.03.2005г. за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено 

предназначение, контролирани от РИОКОЗ. 

9.         “Други лица , които полагат грижи за детето” са семейството на роднини и близки или 

приемно семейство , при които детето е настанено по реда на чл.26 от ЗЗД , както и останалите 

лица , при които детето пребивава по настоящ адрес. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Наредбата е приета на основание чл. 22 от ЗМСМА. 

§ 2. Тази наредба отменя досегашната наредбата за обществения ред в Община  Батак, приета с 

Решение 352, протокол № 40 от 16.01.2003 г.  на Общински съвет, и  влиза в сила  14 дни след 

обнародването и. 


