
НАРЕДБА  за  обществения  ред  на  територията  на  Столична
община

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г., с изключение на чл.
5, ал. 1 и чл. 17, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата (1.03.2019 г.)

Решение № 676 по Протокол № 61 на Столичния общински съвет от 27.09.2018 година 

За приемане на Наредба за обществения ред на територията на Столична община. 

МОТИВИ: 

Настоящият  проект  цели  осъвременяване  на  нормативната  уредба  в  областта  на  опазването  на
обществения ред на територията на СО. 

Ползването  на  общински  имоти  и/или  имущество,  предназначени  за  общо  ползване,  за  артистична
изява  ще  се  осъществява  без  използване  на  озвучителни  уредби,  за  да  се  гарантира  спокойствието  на
гражданите. 

Спортни, културни,  обществени  и  други  масови  мероприятия,  както  и  сватбени,  семейни  и  фирмени
тържества,  на  открити  общински  имоти  ще  могат  да  се  провеждат  в  периода  от  08.00  до  22.00  часа,  а  в
периода  31-ви  декември  -  1-ви  януари  от  08.00  до  01.00  часа.  Това  ще  гарантира  спокойствието  на
гражданите  и  същевременно  ще  осигури  провеждането  на  новогодишни  тържества.  По  същата  причина  е
разрешена и  употребата на открито на пиротехнически  изделия -  фойерверки  от категория 1 до  01.00  ч.  на
1-ви януари. 

Извършването  на  строително-монтажни  работи  (СМР)  на  строежи  се  ограничава  допълнително  в
периода от 14.00 до 16.00 часа в работни дни, като остава ограничението от 22.00 до 08.00 часа. Въвежда се
ограничение в периода от 21.00 до 09.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в  празнични  и  почивни  дни, за да се
гарантира спокойствието на гражданите, като същевременно се осигури  възможност за работа  по  обектите
на СМР. Забраната  не  се  отнася  в  случаите  на  извършване  на  СМР  на  строежи  за  общински  и  държавни
нужди. 

Предвидено е забрана за изпълнението на каскади  с всякакъв  вид средства за придвижване тип  "борд”,
ролери,  ролкови  кънки  и  велосипеди,  с  изключение  на  обособените  за  това  места,  за  да  се  гарантира
обществения  ред,  живота  и  здравето  на  използващите  тези  средства  и  да  се  предпази  от  повреждане  и
разрушаване общинското имущество. 



В  случай  на  постъпили  заявления  от  няколко  организатори  за  провеждането  на  различни  масови
мероприятия,  извън  тези  по  Закона  за  събранията,  митингите  и  манифестациите  (ЗСММ)  в  едно  и  също
време, на едно и  също място и/или  път на движение, се дава  възможност  на  кмета  на  СО  да  съдейства  за
постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните
прояви.  Или  да  променя  времето,  мястото  или  пътят  на  движение  на  по-късно  заявеното  масово
мероприятие,  за  да  се  гарантира  възможност  за  осигуряване  живота  и  здравето  на  участващите  в  двете
мероприятия граждани и едновременно с това техните права. 

Въвежда  се  забрана  за  създаването  на  шум,  който  нарушава  обществения  ред  или  спокойствието  на
гражданите на обществени  места в  периода от 22.00 до 08.00 часа, за да се осигури  тяхното спокойствие и
здраве. 

На територията на СО се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни дейности и от съседи
в  жилищни  сгради  в  работни  дни  в  периода от 22.00 до 08.00  часа  и  от  14.00  до  16.00  часа.  В  почивните
дни такива дейности могат да се извършват със съгласието на засегнатите обитатели. 

В  разпоредбите,  касаещи  контрола  и  санкциите  по  тази  наредба,  са  дефинирани  допълнително
интервали  на  санкциите  и  са  предвидени  санкции  за  повторно  нарушение  на  база  тежестта  на  всяко
нарушение, за да се гарантира пропорционален, справедлив и възпиращ ефект от прилагането на наредбата. 

Представеният проект няма да изисква допълнителни  финансови  средства.  Прилагането  на  наредбата
ще  се  осъществява  с  предвидените  финансови  средства  в  бюджета  за  структурните  звена,  изпълняващи
контролни функции по тази наредба. 

Очаква се проекта на Наредба да осигури  защита на правата и  интересите на гражданите и  гостите  на
СО чрез прилагане на модерна нормативна уредба. 

Проектът  на  Наредба  за  обществения  ред  на  територията  на  Столична  община  е  изготвен  в
съответствие с европейското законодателство - Европейската харта за местно самоуправление. 

На основание чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 и  чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и  чл.
21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 



РЕШИ: 

1. Приема Наредба за обществения ред на територията на Столична община, съгласно Приложение  №
1. 

2. Наредбата по т. 1 влиза в сила от 1 декември 2018 година. 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински  съвет, проведено на 27.09.2018 г.,
Протокол № 61, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-6552/13/26.07.2018 г. и  е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

НАРЕДБА за обществения ред на територията на Столична община

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.  1.  (1)  Тази  наредба  урежда  обществените  отношения,  свързани  с  осигуряване  и  опазване  на

обществения  ред  на  територията  на  Столична  община  (СО),  както  и  опазването  на  общинските  имоти  и
вещи и се прилага по отношение на:

1. всички физически лица, които се намират на територията на СО;

2. юридически лица и еднолични търговци, както и техните представители, осъществяващи  дейност на
територията на СО.

(2) Целта  на  наредбата  е  осигуряване  и  опазване  на  обществения  ред  на  територията  на  СО  права  и
задължения.

(3) Наредбата определя правомощията на СО и задълженията на лицата по ал. 1.

Глава втора 
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 2. (1) На територията на СО се забранява създаването на шум, предизвикан от домашни  дейности  и

от  съседи  в  жилищни  сгради,  включително  за  религиозни,  политически.  производствени,  промишлени,
строително-монтажни  и  ремонтни  дейности  в  работни  дни  в  периода от 22.00 до 08.00 часа и  от  14.00  до
16.00 часа.

(2) в почивните дни дейностите по предходната алинея, създаващи шум, са забранени, освен в случаите
на съгласие на засегнатите обитатели.

(3)  На  територията  на  СО  се  забранява  създаването  на  шум,  който  нарушава  обществения  ред  или
спокойствието на гражданите на обществени места в периода от 22.00 до 08.00 часа.

Чл. 3. Забранява се:

1. къпането и  използването на плавателни  съоръжения от всякакъв  тип  в  общинските водоеми,  водни
площи,  фонтани  и  др.  подобни,  без  съгласието  на  стопанисващите  ги  субекти  и  на  съответната  районна
администрация;

2. 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;

3. употребата на открито на пиротехнически  изделия -  фойерверки  от категория 1,  в  периода  от  22.00
до 8.00 часа, а на 1-ви януари от 01.00 до 10.00 часа;

4.  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;

5.  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:

6.  миенето  на  стъкла  на  МПС,  развлекателна,  атракционна  или  рекламна  дейност  на  платната  за
движение и разделителната площ между тях;

7. извършването на строително-монтажни  работи  (СМР) изразяващи  се в  разбиване на бетон, взривни
работи,  удари  с  чук,  пробивни  дейности,  рязане  с  ъглошлайф,  точене  на  инструменти,  фрезоване,
пясъкоструйно  или  шлайфъчно  почистване  с  високо  налягане,  използване  на  хеликоптери  за  строителни
работи,  биене  със  земекопни  машини,  откъртване  на  залепнал  материал  по  кофата  на  багера,  къртачни  и
подобни  на  къртачните  дейности  на  cтроежи,  попадащи  в  жилищни  и  смесени  многофункционални
устройствени  зони  или  на  техните  граници,  в  периода  от  22.00  до  08.00  часа  в  работни  дни,  както  и  в
периода от 21.00 до 09.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в  празнични  и  почивни  дни. Забраната не се отнася
в случаите на извършване на аварийни и възстановителни СМР, при бедствия и аварии  и  при  наложителен
непрекъсваем производствен  цикъл, след  разрешение,  издадено  от  главния  архитект  на  района.  Забраната
не се отнася в случаите на извършване на СМР на строежи за общински и държавни нужди;

8. 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;

9.  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 СО;

10.  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.

Глава трета 
ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩИНСКИ  ИМОТИ  И  ВЕЩИ,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 4. Забранява се:

1.  разкопаването  на  улици,  тротоари,  земни  площи,  градински  и  паркови  настилки,  както  и
прокопаването  и  извършването  на  ремонтна  дейност  от  физически  и  юридически  лица,  и  еднолични
търговци, без необходимото разрешение за това и/или без необходимата сигнализация;

2.  ползването  не  по  предназначение  на  общински  имоти  и  или  имущество,  предназначени  за  общо
ползване, освен в случаите на получено предварително съгласуване или разрешение по съответния ред;

3. използването на парапети, огради, пейки, бордове на фонтани, оборудване и  съоръжения на  детски
площадки,  поставени  в  градините,  парковете,  детските  и  спортните  площадки  или  на  други  места  за
обществено ползване за изпълнение на каскади с всякакъв вид средства за придвижване тип  "борд", ролери,
ролкови кънки и велосипеди;



4.  събарянето  и  разместването  на  огради,  табелки,  пейки  или  други  съоръжения  на  парковата  мебел,
поставени  в  градините,  парковете,  детските  и  спортните  площадки  или  на  други  места  за  обществено
ползване;

5. рязането, късането и изкореняването на цветя и друга растителност на места за обществено ползване,
с изключения на лицата, на които е възложена поддръжката им;

6.  използването  на  питейна  вода  от  водоизточници  или  чешми  за  общо  ползване  за  промишлени,
производствени и/или други непитейни нужди.

Чл. 5. (1) (В сила от 1.03.2019 г.) Ползването на общински  имоти  и/или  имущество,  предназначени  за
общо ползване, за  артистична  изява  се  осъществява  без  използване  на  озвучителни  уредби  след  издадено
разрешение  от  кмета  на  района  или  оправомощено  от  него  длъжностно  лице.  на  места  определени  със
заповед от кмета на района.

(2) Кметът на СО със заповед определя реда и условията за издаване на разрешение за изява на улични
музиканти, певци и други артисти.

Глава четвърта 
ОСИГУРЯВАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  РЕД  ПРИ

ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Чл. 6. 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.  7.  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. 8. (1) Извън случаите по чл. 6, на територията на Столична община могат да се провеждат спортни,
културни,  обществени  и  други  масови  мероприятия,  както  и  сватбени,  семейни  и  фирмени  тържества,  на
открити  общински  имоти  з периода от 08.00 до 22.00  часа,  а  на  31  декември  -  1  януари  от  08.00  до  01.00
часа.

(2) Разрешение за провеждане мероприятия по ал. 1 се дава от  кмета  на  СО  или  от  оправомощено  от
него длъжностно лице.

(3)  Извън  случаите  по  чл.  6,  разрешение  за  провеждане  на  спортни,  културни,  обществени  и  други
масови мероприятия на места, предназначени  за това (стадиони, зали, салони  и  други), се дава от кмета на
СО или оправомощено от него длъжностно лице, в  случай  че има опасност от струпване на граждани  и  се
налага да се предприемат мерки  за недопускане нарушения на обществения ред и  осигуряване  безопасност
на движението.

(4) За издаване на разрешение по ал. 2 и  3 организаторът на мероприятието подава писмено заявление
до кмета на СО не по-късно от 7 работни дни преди датата, обявена за провеждане на мероприятието.

(5) В заявлението се посочват пълното наименованието на организатора и  неговото седалище; точните
имена и адреси на представляващите го лица, както и  техните изборни  длъжности; целта, мястото, времето
на провеждане и евентуалният брой на участниците,



(6) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и  3  са  длъжни  да  осигурят  спазването  на  обществения
ред  при  провеждането  им,  чистотата  на  ангажираните  площи  след  края  на  съответната  проява,  както  и
опазването на имотите - собственост на държавата, общината, юридически  и  физически  лица, и  еднолични
търговци от повреждане и/или унищожаване.

(7) При провеждането на мероприятията по ал. 1 и 3 се забранява:

1.  внасянето  на  огнестрелно  или  хладно  оръжие,  както  и  на  друга  предмети,  предназначението  или
употребата на които би застрашило обществения ред, живота и здравето на присъстващите;

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

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

(8)  Организаторите  на  мероприятието  заплащат  съответните  такси,  при  условията  и  по  реда,
определени в Наредбата за определяне и  администриране на местни  такси  и  цени  на услуги, предоставяни
от Столична община и/или в друг нормативен акт.

Чл.  9.  (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 СО  или
оправомощено  от  него  длъжностно  лице  съдейства  за  постигане  на  съгласие  между  заинтересованите
организатори  за  безконфликтно  провеждане  на  планираните  прояви.  Постигнатото  съгласие  се  изразява
писмено от всички заинтересовани организатори.

(2) В случаите по ал. 1 ако не бъде постигнато съгласие между заинтересованите организатори, кметът
на  СО  или  оправомощено  от  него  длъжностно  лице  писмено  предлага  промяна  на  времето,  мястото  или
пътят на движение на по-късно заявеното/ите масово/и мероприятие/я.

Чл. 10. (1) Кметът на СО може да забрани провеждането на мероприятия по чл. 8, 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 СО;

3. има достатъчно данни, че застрашават здравето при предварително обявена епидемична обстановка;

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

5.  не  е  постигнато  съгласие  за  промяна  на  времето,  мястото  или  пътят  на  движение  на  по-късно
заявеното/ите масово/и мероприятие/;

6. заявлението за провеждане е подадено след срока по чл. 8, ал. 4.

(2) Забраната се налага с мотивирана писмена заповед в  срок до три  дни  преди  датата на  провеждане
на мероприятието.

(3)  За  провеждането  или  непровеждането  на  мероприятието  кметът  на  СО  уведомява  незабавно
компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 11. (1) Кметът на общината прекратява мероприятията по чл. 8 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 



КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.  12.  Контролът  по  спазването  на  наредбата  се  осъществява  от  следните  длъжностни  лица,

съобразно тяхната компетентност:

1. кметът на СО и кметовете на райони или оправомощени от тях длъжностни лица;

2. служителите на Столичен инспекторат при СО;

3.  служителите  на  Столична  дирекция  на  вътрешните  работи,  Столична  дирекция  "Пожарна
безопасност и зашита на населението'' и звено Общинска полиция";

4.  служителите  на  техническите  служби  и  на  службите  по  контрол  на  строителството  в  СО  и
районните администрации;

5. служителите на дирекция "Зелена система" на СО.

Чл. 13. (1) При осъществяването на контрола органите по чл. 12 имат право:

1. да извършват проверки по документи и на място;

2.  на  достъп  до  всички  обекти  и  територии,  в  които  се  извършва  контролираната  дейност,  съгласно
установения в закона ред;

3. при необходимост да изискват писмени и устни обяснения от заинтересованите лица.

(2)  Лицата  по  чл.  12  осъществяват  контрол  чрез  извършване  на  регулярни  проверки  и  на  такива  по
сигнал на други държавни органи, на физически и юридически лица, еднолични търговци и организации.

(3)  Физическите  и  юридическите  лица,  и  едноличните  търговци,  обект  на  проверка,  са  длъжни  да
осигурят достъп до обекти и територии, да оказват съдействие на лицата по чл. 12, като при  извършване на
проверка контролните органи са задължени да се легитимират. 

(4)  При  констатиране  на  административни  нарушения  лицата  по  чл.  12  съставят  констативни
протоколи.

Чл. 14. (1) Който нарушава забраната по чл. 2, ал. 1 и ал. 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 200 лв.
и/или с имуществена санкция в размер от 200 до 400 лв.

(2) При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  глоба  в  размер  от  200  до  300  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 400 до 600 лв.

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

(4) При  повторно  нарушение  по  ал.  3  се  налага  глоба  в  размер  от  400  до  600  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 600 до 800 лв.

Чл. 15. (1) Който нарушава забраните по чл. 3, т. 1, 3, т. 6, 7, 9 и  10, се наказва с глоба в  размер от 100
до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв.

(2) При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  глоба  в  размер  от  300  до  500  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 500 до 1000 лв.

(3) Който нарушава забраните по чл. 3, т. 2, 4, 5 и 8, се наказва с глоба в  размер от 200 до 500 лв. и/или
с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.



(4) При  повторно  нарушение  по  ал.  3  се  налага  глоба  в  размер  от  500  до  800  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 1000 до 1500 лв.

Чл. 16. (1) Който нарушава забраната по чл. 4. т. 3-6, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. и/или
с имуществена санкция в размер от 400 лв. до 600 лв.

(2) При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  глоба  в  размер  от  300  до  500  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 700 лв. до 1000 лв.

(3) Който нарушава забраната по чл. 4, т. 1 и  2, се наказва с глоба в  размер  от  300  до  600  лв.  и/или  с
имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 1500 лв.

(4) При  повторно  нарушение  по  ал.  3  се  налага  глоба  в  размер  от  600  до  800  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 1500 лв. до 2000 лв.

Чл. 17. (В сила от 1.03.2019 г.) (1) Който ползва общински  имоти  и/или  имущество, предназначени  за
общо ползване, за артистична изява в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 100 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 100 лв. до 200 лв.

Чл. 18. (1) Който провежда масово мероприятие по чл. 8, ал. 1 или 3 без разрешение от кмета на СО, се
наказва с глоба от 300 до 500 лв. и/или имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.

(2) При  повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в  размер  от  600  до  1000  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

(3) Който при провеждане на масови мероприятия не изпълни задълженията по чл. 8, ал. 6, се наказва с
глоба от 200 до 400 лв. и/или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

(4) При  повторно  нарушение  по  ал.  3  се  налага  глоба  в  размер  от  400  до  600  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 1000 до 1500 лв.

Чл.  19.  (1)  Който  наруши  забраната  по  чл.  8,  ал.  7,  се  наказва  с  глоба  от  200  до  500  лв.  и/или
имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв.

(2) При  повторно  нарушение  по  ал.  1  се  налага  глоба  в  размер  от  500  до  800  лв.  и/или  имуществена
санкция в размер от 1000 лв. до 1500 лв.

Чл.  20.  (1)  Административнонаказателно  отговорни  са  пълнолетните  лица,  навършили  18  години,
които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. 

(2) Административнонаказателно отговорни  са и  непълнолетните, които са  навършили  16  години,  но
не  са  навършили  18  години,  когато  са  могли  да  разбират  свойството  и  значението  на  извършеното
нарушение и да ръководят постъпките си.

(3)  За  административни  нарушения,  извършени  от  малолетни,  непълнолетни  на  възраст  от  14  до  16
години  и  поставени  под  пълно  запрещение,  отговарят  съответно  родителите,  попечителите  или
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

(4)  За  административни  нарушения,  извършени  при  осъществяване  дейността  на  предприятия,
учреждения  и  организации,  отговарят  работниците  и  служителите,  които  са  ги  извършили,  както  и
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

(5) Който допусне да се извърши нарушение до чл. 2, чл. 3, т. 6, предл. 1, чл. 3, т. 7, чл. 4, т. 1, чл. 4, т. 2
и чл. 4, т. 6, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.



Чл. 21. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по тази  наредба, се съставят  от  органите  по
чл. 12.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на СО или от негов заместник.

(3)  За  неуредените  в  тази  наредба  случаи  по  съставянето  на  актовете,  издаването  и  обжалването  на
наказателните  постановления  и  по  изпълнението  на  наложените  наказания  се  прилагат  разпоредбите  на
Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 22. При  явно маловажни  и  маловажни  случаи  на нарушаване на тази  наредба не се съставя  акт  за
установяване на административно нарушение, а се налагат глоби  по реда и  в  размера,  предвиден  с  чл.  39,
ал. 1 и 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "масово мероприятие" е планирано и  организирано действие с  участието  на  множество  хора,  което
цели осъществяването на някакъв резултат;

2. "фойерверки  от категория 1" са пиротехнически  изделия за увеселителни  цели, при  използването на
които  съществува  много  ниска  степен  на  опасност  и  пренебрежимо  ниско  ниво  на  шум  и  които  са
предназначени  за  употреба  в  ограничени  пространства,  включително  фойерверки,  предназначени  за
употреба в жилищни сгради.

3. "повторно нарушение" е нарушението, извършено в  едногодишен  срок от влизането в  сила на акта, с
който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.

4. "каскади" са акробатически номера с опасни скокове, наподобяващи падания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредба № 1 за обществения ред и  опазването на общинските имоти  на територията на Столична

голяма община, приета с Решение № 8 по Протокол № 28 от 12.05. и  13.05.1993 г., изм. и  доп. -  Решение №
4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г., Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и  28.07.1994 г., Решение №
254 по Протокол № 24 от 22.07.2004 г., изм. с Решение № 507 по Протокол № 33 от 25.11.2004 г., в  сила  с
Решение № 695 по Протокол № 78 от 2.12.2010 г., изм. с Решение № 170 по Протокол № 86 от 31.03.2013 г.,
изм. с Решение № 8299 от 6.07.2015 г. по адм. дело № 11791/2014 г. на Върховния административен  съд, се
отменя.

§ 2. Заповедта по чл. 5, ал. 2 се издава в двумесечен срок от влизане в сила на наредбата.

§ 3. Разпоредбите на чл. 5, ал. 1 и чл. 17 влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата.

§ 4. В Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета
с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. (загл. изм. -  Решение № 135 по Протокол № 8 от 2008
г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 36, ал. 2, т. 6 се отменя;

2. Член 37 се отменя;

3. В чл. 54, ал. 2:

а) точка 8 се отменя; 



б) точка 9 се отменя.

§ 5. Наредбата е приета на основание чл. 21,  ал.  2  от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната
администрация.


