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Н А Р Е Д Б А  № 1 
 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ  
 НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, 

ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 

/приета с Решение № 245, взето с Протокол № 31 от 31.01.2003 г. на ОбС/ 
/изменена с Решение № 29,Протокол 5/11.03.2004 г. 

изменена и допълнена с Решение № 54, прието с Протокол № 8/24.04.2008 
г.,изменена с Решение № 35,Протокол № 6 от 27.02.2020г./ 

 

Р А З Д Е Л  ПЪРВИ 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

Чл.1 Тази наредба има за цел осигуряване поддържането и опазването  на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община 
Калояново. 
 Чл.2. В наредбата се определят задълженията по чл.1 на: 
 1. Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на 
общината; 
 2. Собствениците и обитателите на жилищните сгради; 
 3. Управителите на търговски дружества, едноличните търговци, 
ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, организации, а така също и 
лицата, развиващи търговска дейност по улиците.  
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Р А З Д Е Л   ВТОРИ 

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 
 Чл.3./изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.изм. с 
Решение № 35,Протокол № 6/27.02.2020г./За осигуряване условия за 
спокойствие,труд и отдих на гражданите се забранява: 
 1. ./изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г./ . Сбивания, 
скарвания и други скандални действия; непристойно и неморално поведение, което 
се израява с действия , жестове и словесни изрази, нарушаващи обичайните норми 
на морал и поведение; демонстративни действия и поведение на обществени места, 
несъвместими с обществените норми на поведение, накърняващи личността и 
националните чувства. 
 2. Продажбата и рекламата на вестници, списания и др.литература и артикули 
с религиозно и порнографско съдържание по улиците, площадите и др.публични 
места; 
 3./изм. с Решение  № 35,прието с Протокол № 6 от 27.02.2020г./ Зареждането 
на 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 с повече от едно жилище и сгради със смесено 
предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.., както и 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. Писането, драскането и лепенето на обяви, реклами и други по стените на 
сградите и по оградите; по витрините, по търговските площи и учреждения без 
разрешение на съответния собственик, управител или изпълнителен директор; 
 5. Поставянето на изборни материали, освен на определените от кмета на 
общината места; 
 6. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни 
материали и други, поставени на определените за тази цел места по съответния 
ред; 
 7. Продажбата на цигари и алкохол на непълнолетни, както и допускането им 
в игротеки с електронни и покермашини с хазартен характер и заведения за 
хазартни игри; 
 8. Играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете, зелените 
площи и други обществени места; 
 9. Къпането в открити водоеми, освен в специално предназначените за тази 
цел; 
 10. ./изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г./ на 
управителите на заведения за хранене и развлечения : 
 - да допускат в тях от 22,00 часа до 06,00 часа деца, ненавършили 16-години, които 
не са придружени от пълнолетно дееспособно лице. 
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- да предлагат и продават алкохолни напитки и тютюневи изделия на непълнолетни
 11. Употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете, 
зелените площи и други обществени места; 

12./нова,взета с Решение № 35,Протокол № 6 от 27.02.2020г./ Озвучаването 
от обекти по т.3 от настоящия чл.3 и на открити площи в зони и територии, 
предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони 
със смесено предназначение 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 и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на 
населението при бедствия. Изключения се допускат и при провеждане на 
обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се 
осъществява при условия и по ред, определени с тази наредбата. 
 Чл.4.(доп.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008) Забранява се: 

/1/ .(доп.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008) 
Употребата и откритото носене на огнестрелни, пневматични и механични 
оръжия и устройства, и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, 
здравето и живота на гражданите; 

  /2/ Продажбата на бомбички, пиратки и ракети. 
  /3/(нова:Решение № 29/11.03.2004 г.) Собствениците и съдържателите 
на  увеселителни  заведения и  барове да не допускат в заведенията лица с 
огнестрелно оръжие от 22,00 часа до 06,00 часа. 

/нова,взета с Решение №35,Протокол №6 от 27.02.2020г./ 
Чл.5./1/ Забранява се провеждането на състезания, митинги, демонстрации, 

религиозни и други масови и обществени мероприятия без предварително 
уведомяване на общината; 
  /2/Забранява се провеждането на религиозни мероприятия (поставяне 
на нагледни материали, проповядване и пр.) с цел привличане на сподвижници и 
популяризация на съответния култ извън култовите места и храмове на 
религиозните общности. 
 Чл.6. /1/Организаторите на масови и обществени мероприятия се задължават 
да уведомят поне два дни предварително секретаря на общината за времето и 
мястото на провеждането им; 
  /2/ Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви 
други масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в 
общината място, време и маршрут на движение; 
  /3/ При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно 
и също място и време, право за провеждането има организаторът, регистрирал 
първи необходимото уведомяване, но не по-рано от 7 дни предварително. 
 Чл.7 При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, 
спортните зали и други обществени места се забранява: 
 1. Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и 
внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на 
други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за 
унищожаване; 

javascript:%20Navigate('чл16а_ал1');
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 2. Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на 
лица в нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в закрити зали; 
 3. Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения. 

Чл.8./1/(изм. с Решение № 35,прието с Протокол  №6/27.02.2020г.) При 

откриване на обекти за търговия, за производство или за съхраняване, както и 
обекти в областта на услугите, физическите лица, юридическите лица и едноличните 
търговци подават пред общинска администрация  Калояново заявление за 
регистрация на работно време, което е с продължителност до 23:00 часа, към което 
задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на 
граничните стойности на показателите за шум. 

/2/.(изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.,изм. с Решение 
№ 35,прието с Протокол № 6 от 27.02.2020г.) За утвърждаване на удължено 
работно време, продължаващо след 23:00 часа, лицата и търговците по ал.1 
подават пред общинска администрация Калояново заявление, към което 
задължително прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на 
граничните стойности на показателите за шум, както и Становище на РУ на МВР - 
Хисар. 
 (нова)т.1. При неспазване на разрешеното удължено работно време се налага 
глоба съгласно Таблицата за размера на глобите по Наредба №1 на община 
Калояново. 
(нова)т.2. При констатирани системни нарушения с влезли в сила наказателни 
постановления разрешението за удължено работно време се отнема със Заповед на 
кмета на общината за срок от 1 година.   

/3/ /отменена с Решение № 35,прието с Протокол № 6/27.02.2020г./ 
  /4/ (изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.,изм с 
Решение № 35,Протокол № 6/27.02.2020г.) Управителите на заведения за хранене и 
развлечения, работещи с удължено работно време, са длъжни да преустановят 
озвучаването след 23:00 часа. Изключение се допуска за дискотеки и нощни барове. 

/5/отменена с Решение № 35,прието с Протокол № 6/27.02.2020г./ 
  /6/нова с Решение №35,Протокол № 6/27.02.2020г. За разрешаване на 
организирани тържествени мероприятия, продължаващи след 23:00 часа, се подава 
заявление до кмета на общината поне два дни предварително, като се упоменава 
времето и мястото на провеждането им. 
 Чл.9./1/ Забранява се устройването на зони за търговска дейност и улична 
търговия, както и временно ползване на рекламни и незастроени площи без 
съответното разрешение; 
  /2/ Забранява се производствената дейност в жилищни сгради, която 
нарушава тишината, спокойствието и безопасносттта на обитатателите; 
  /3/ Забранява се търговията и разполагането на търговски обекти и 
съоръжения (маси, сергии, кабини, витрини и пр.) и устройването на зони за улична 
търговия в парковете, градините, улиците и др. терени публична и частна общинска 
собственост, освен с изричното разрешение, издадено по реда, предвиден с 
наредбите на Общинския съвет. 
 Чл.10. Наказват се по реда на тази Наредба: 
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 1. Лицата, които повреждат пътните, тротоарните, градинските и парковите 
настилки, осветителни тела, скулптурно-декоративните елементи, паркови и 
архитектурни елементи (пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и други), 
пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа 
(пътни знаци, табели, указатели, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет, 
чакални), ако деянието не съставлява престъпление. Нарушителите се санкционират 
с размера на сумата на причинените вреди, които се установяват от комисия, 
назначена от общината. 
 2. Лицата, които извършват строително-монтажни работи (СМР) без 
разрешение и същите не са строеж по смисъла на §5, т.38 от Допълнителните 
разпоредби на ЗУТ, но се извършват върху или увреждат общи части – етажна 
съсобственост или върху общинска публична и частна собственост. 
 3. Лицата, които утъпкват или унищожават цветните или тревни площи; 
вкллючително отрязването и изсичането на улични дървета при строителни 
мероприятия, без издадено по съответния ред разрешение от общината. 

4.Лицата, които сушат сено, мента, фъстъци и други по улиците и пътните 
настилки в централната част на населеното място и главните пътни артерии на 
селата, без разрешение от кметството. 
 Чл.11./1/ Забранява се пушенето в затворените помещения на сгради, 
предназначени за обществено ползване, като кина, жп гари, административни 
сгради, лечебни, детски и учебни заведения и др; 
  /2/ Забранява се употребата на алкохол в сгради, предназначени за 
обществено ползване, като кина, жп гари, административни сгради (открити за 
публичен достъп), лечебни, детски и учебни заведения и др.; 
  /3/ Забранява се изхвърлянето на семки, люспи, черупки, угарки и  
употребени билети по места, предназначени за обществено ползване и около 
спирките на обществения транспорт. 
 Чл.12. Забранява се построяването на естради и палатки по улиците, 
площадите, междужилищните пространства и други обществени места без 
разрешение на общинската администрация. 
 Чл.13. /1/ Строителните и специализираните фирми и предприятия, стопаните 
на подземни проводи и съоръжения, а също така и частни лица възстановяват 
незабавно разкопаните пътни тротоарни настилки, зелени площи и други, както и 
заетите от строителство площи, като извозват строителните отпадъци и земни маси 
още същия ден на определените за целта места. Същите извършват за тяхна сметка 
и всички възстановителни работи на нанесени щети на околната среда, произтекли 
от строителните работи, като уведомяват съответните контролни органи до 24 часа 
след възстановяването. 
  /2/ Изпълнителите на строителни работи се задължават да осигурят 
съответствието на строителните площадки на условията, определени в работните 
проекти за организация и изпълнение на строителството. 
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Р А З Д Е Л   ТРЕТИ 
 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 
 
 Чл.14./1/ Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на 
общината изисква редовното почистване (метене, миене, снегопочистване, 
отстраняване на ледени висулки, сметосъбиране и сметоизвозване и др.) на 
улиците, площадите, градините, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните 
пространства, предназначени за общо ползване, обществени сгради, витрини на 
заведения и фирми. Почистването на местата край отводнителните канали, спортни 
и детски площадки, автобусни спирки, стълбовете, пътните знаци, огражденията, 
съдовете за смет, които не са в дворовете и други, е задължение на лицата и 
органите, указани в ал.3. 
  /2/ Почистването от сняг се извършва в следния порядък: 
 1. Обработката с луга и пясъчни смески на улиците и пътищата от 
четвъртокласната пътна мрежа по които се движи масовия общински транспорт; 
 2. Тротоарите на улиците по т.1; 
 3. Пешеходнити зони; 
 4. Останалите улици и тротоари; 
 5. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се остави 
достатъчно място за движение на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на 
автобусните спирки и срещу входовете на гаражите. 
  /3/ Организацията и осъществяването на дейността по предходните 
алинеи е задължение на: 
 1. Ръководителите, работниците и служителите на специализираните фирми 
по сключени договори с общината; 
 2. Ръководителите на учрежденията, търговските дружества и обществените 
организации, фирмите, заведенията и уличната търговия, по отношение на 
производствените, административните, складовите помещения, гаражи, паркинги, 
кооперативни пазари, жп гари, строителни площадки и други имоти, които 
управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях части от територии, зелени 
площи и тротоари; 
 3. Собствениците на индивидуални жилищни сгради по отношение на 
дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и 
прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите. 
  /4/ Прилежащи територии са: 
 1. Към жилища и дворове при индивидуално и сключено застрояване – 
отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни линии на 
парцелите; 
 2. Към заведения, офиси, производствени и административни сгради, 
складови помещения, гаражи, паркинги и други подобни – отсечките от тротоарите, 
съответстващи на фасадите или границите на обектите; 
 3. Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия, строителни 
площадки и други подобни – територия, не по-малка от площа на обектите; 
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 4. Конкретните очертания (граници) на прилежащите територии се определят 
от кметовете на села и населени места. 
 Чл.15./1/ Собствениците и други обитатели на жилищните сгради, 
ръководителите на тръговски дружества и фирми, според техните задължения и 
компетентност са длъжни да осигурят: 

1. отпада (изм.с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.) 
 2. Поддържането чистота на дворовете и прилежащите към тях тротоари и 
междужилищни пространства. 
 3. Почистването на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и 
отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг. 
 Чл.16. Ръководителите на политически партии в община Калояново са 
задължени да премахнат агитационните материали 30 дни след приключване на 
изборите. 
 Чл.17. Забранява се: 
  /1/ Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни, избухливи и 
опасни вещества, твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които 
могат да повредят сметосъбирачните машини; 
  /2/ Преместването на съдовете за смет от определените им места; 
  /3/ Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените места; 
  /4/ Запалването на сметта в съдовете за смет и площадките. 
 Чл.18. При транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и 
други през и в общината транспортните средства, трябва да бъдат съответно 
оборудвани с брезенти, мрежи и надлежно уплътнени, и с почистена ходова част. 
 Чл.19. Забранява се: 
 1. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред 
жилищните сгради и междужилищните пространства, извън специално 
определените места за приготвяне на зимнина; 
 2. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, 
извън определените депа; 
 3. Миенето, почистването и ремонтирането на лични и моторни превозни 
средства по улиците, площадите, парковете, зелените площи; 
 4. Складирането на строителни и други материали и приготвянето на варови, 
циментови и други разтвори по тротоарите и уличните платна. 
 5. Цепенето на дърва върху тротоарите и уличните платна. 
 Чл.20.Не се разрешава лепенето и поставянето, заковаването по дърветата на 
афиши и обяви, реклами, указатели и некролози, освен на места, определени 
специално за тази цел от кметовете и кметските наместници. 
 Чл.21. Забранява се замърсяването на: 

1. Водните площи, реките и каналите на територията на общината; 
 2. Санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване. 
 Чл.22. Забранява се изсичането на храсти и дървета на земи от ОПФ. 

Чл.23. Забранява се: 
 1. Пускането и безстопанственото движение на животни и птици по улиците, 
площадите, парковете и др.обществени места. 
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 2. Преминаването на стада от животни през главните улици, площадите и 
тревните площи /освен пресичането им/. 
 3. Безстопанствено изкарване на животни до обществения ъгъл. Същите да се 
изкарват от собствениците по определените за целта улици. 
 4. Връзването на едър добитък за дръвчета в парковете и по улиците. 
 5. Пашата на едър добитък в парковете, по улиците, в дворовете на учебните 
и здравните заведения. 

6.(нова с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.) Воденето на 
кучета без ремък и намордник и пускането им безстопанственото да се движат  по 
улиците, площадите, парковете и др.обществени места.   
 

(изм с Решение № 54,прието с Протокол № 
8/24.04.2008 г.) Р А З Д Е Л   ЧЕТВЪРТИ  

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВОДАЧИТЕ 
НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО  - 

отпада 
 
 
  

Р А З Д Е Л   ПЕТИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 
 Чл.31./1/ Лицата, нарушили разпоредбите на тази Наредба, както и лицата, 
допуснали извършването на такива нараушения, се наказват с глоба в размер до 
500 лв., а при повторно нарушение в двоен размер или временно лишаване от право 
да се упражнява определена дейност; 
  /2/ Конкретния вид и размер на наказанието за нарушение на 
Наредбата са установени в таблица, която е неразделна част от Наредбата. 
 Чл.32./1/.(доп. с Решение № 54,прието с Протокол № 8/24.04.2008 г.)  
Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 
определени от кмета на общината и органите на РПУ  на МВР гр.Хисар; 
  /2/ Въз основа на съответните актове, кметът на общината  издава 
наказателните постановления; 
  /3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в 
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН); 
  /4/ Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от 
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за 
нарушение от същия вид. 
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 Чл.33. За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени 
при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу 
квитанция глоба в размер на пет лева. 
 Чл.34. Независимо от административно-наказателната отговорност по тази 
Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на 
вредните последици от извършеното от тях нарушение. 
 Чл.35. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Райнонния 
съд гр.Пловдив. 
 Чл.36. Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с 
установяване и отстраняване на нарушенията. 
 

Р А З Д Е Л     ШЕСТИ 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 § 1 Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и влиза в сила в 3 дневен срок от 
разгласяването й на информационното табло на община Калояново.   
        
 

              НОВИ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
/приети с Решение №35,взети с Протокол  № 6/27.02.2020г./ 

 
§ 1. В Раздел Втори „Поддържане на обществения ред”, в чл.3 се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. Точка 3 се изменя така: 

 „3. зареждането на 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 с повече от едно жилище и 
сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.., както и 
излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 
23,00 до 8,00 ч.“    

2. Създава се т. 12: 

„12. озвучаването от обекти по т.3 от настоящия чл.3 и на открити площи в 
зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и 
територии и зони със смесено предназначение 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 и при използването на системи за предупреждение и 
оповестяване на населението при бедствия. Изключения се допускат и при 
провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези 
мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с тази наредбата.” 

 

javascript:%20Navigate('чл16а_ал1');
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§ 2. В Раздел Втори „Поддържане на обществения ред”, в чл.8 се правят 
следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) При откриване на обекти за търговия, за производство или за съхраняване, както и 

обекти в областта на услугите, физическите лица, юридическите лица и едноличните 

търговци подават пред общинска администрация  Калояново заявление за регистрация 

на работно време, което е с продължителност до 23:00 часа, към което задължително 

прилагат Становище на РЗИ - Пловдив, относно спазване на граничните стойности на 

показателите за шум.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) За утвърждаване на удължено работно време, продължаващо след 23:00 
часа, лицата и търговците по ал.1 подават пред общинска администрация 
Калояново заявление, към което задължително прилагат Становище на РЗИ - 
Пловдив, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, 
както и Становище на РУ на МВР - Хисар“. 

3. Алинея 3 се отменя. 

4. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) Управителите на заведения за хранене и развлечения, работещи с удължено 

работно време, са длъжни да преустановят озвучаването след 23:00 часа. Изключение 

се допуска за дискотеки и нощни барове.” 

5. Алинея 5 се отменя. 

6. Създава се ал.6: 

 „(6) За разрешаване на организирани тържествени мероприятия, 
продължаващи след 23:00 часа, се подава заявление до кмета на общината 
поне два дни предварително, като се упоменава времето и мястото на 
провеждането им.” 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 

Таблица за размера на глобите 
по Н а р е д б а   № 1 

По член С
Т
А
В
А 

 
Долна граница 

(лв 

С
Т
А
В
А 

 
Горна граница 

(лв.) 

 
При повторно 

нарушение 

1 3 5 7 

Чл.3,т.1 20 40 40-80 

Чл.3,т.2 50 100 100-200 

Чл.3,т.3 20 40 40-80 

Чл.3,т.4    

Чл.3,т.5 50 100 100-200 

Чл.3,т.6 50 100 100-200 

Чл.3,т.7 100 200 200-400 

Чл.3,т.8 20 50 50-100 

Чл.3,т.9 40 80 80-150 

Чл.3,т.10 100 200 200-500 

Чл.3,т.11 20 40 40-80 

Чл.4,ал.1 50 100 100-200 

Чл.4,ал.2    

Чл.5,ал.1 100 200 200-400 

Чл.5,ал.2 200 400 400-800 

Чл.6,ал.1 40 80 80-150 

Чл.6,ал.2 100 200 200-400 

Чл.6,ал.3 100 200 200-400 

Чл.7,т.1 50 100 100-200 

Чл.7,т.2 50 100 100-200 

Чл.7,т.3 20 50 50-100 

Чл.8,ал.2  300 300-500 

Чл.8,ал.4  300 300-500 

Чл.9,ал.1    

Чл.9,ал.2    

Чл.9,ал.3    

Чл.10,т.2  400 200-800 
 и премахване на 

обекта 

Чл.10,т.3 50 200 200-400 
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Чл.10,т4 20 40 40-80 

Чл.11,ал.1 20 40 40-80 

Чл.11,ал.2 20 40 40-100 

Чл.11,ал.3 20 40 40-80 

Чл.12    

Чл.13,ал.2 100 200 200-400 

Чл.14,ал.2,т.2 20 40 40-80 

Чл.14,ал.2, т.5 20 40 40-80 

Чл.14,ал.3, т.2 40 80 80-150 

Чл.14,ал.3,т.3 20 40 40-80 

Чл.15,т.2 50 100 100-200 

Чл.15,т.3 20 40 40-80 

Чл.16 50 100 100-200 

Чл.17,ал.1 20 50 50-100 

Чл.17,ал.2 20 40 40-80 

Чл.17,ал.3 20 40 40-80 

Чл.17,ал.4 20 40 40-80 

Чл.18 50 100 100-200 

Чл.19,т.1 20 40 40-80 

Чл.19,т.2 50 100 100-200 

Чл.19,т.3    

Чл.19,т.4 20 50 50-100 

Чл.19,т.5    

Чл.20 20 40 40-80 

Чл.21,т.1 50 100 100-200 

Чл.21,т.2 100 200 200-400 

Чл.22 50 100 100-200 

Чл.23,т.1 20 40 40-80 

Чл.23,т.2 20 40 40-80 

Чл.23,т.3 20 40 40-80 

Чл.23,т.4 20 40 40-80 

Чл.23,т.5 20 40 40-80 

Чл.23,т.6 20 40 40-80 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 


