ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

НАРЕДБА №1
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,
ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО,
ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОПОТ
Приета с Решение № 39, взето с Протокол № 7 от заседание на
Общински съвет – Сопот, проведено на 19.02.2004 г.,
изменена и допълнена с:
Решение №82, взето с Протокол №13 от 10.06.2004 г.;
Решение №292, взето с Протокол №46 от 10.02.2006 г.;
Решение №410, взето с Протокол №65 от 31.07.2007 г.;
Решение №113, взето с Протокол №14 от 11.12.2008 г.;
Решение №25, взето с Протокол №5 от 25.01.2016 г.;
частично отм. с Решение №1459 от 11.08.2017 г. по АД №648/2017 по описа на
Административен съд – Пловдив

Раздел I.
Чл. 1. Настоящата наредба има за цел регламентиране на обществения ред, опазване на
законността, опазване на собствеността, поддържане на чистотата и хигиената на
населените места, естетизиране и опазване на околната среда и подобряване на условията
на труд и почивка на гражданите от Общината.
Чл. 2. В нея се определят задълженията за:
(1) Всички лица, които живеят, временно пребивават или преминават на територията на
Общината.
(2) Собствениците и обитателите на жилищните сгради.
(3) Представителите на управителните съвети на общите събрания на собствениците в
етажната собственост.
(4) Ръководствата на фирми, предприятия, учреждения, организации и лица, развиващи
търговска дейност на улицата.
Раздел II.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
Чл. 3. Забранява се построяването на естради, беседки, палатки и поставянето
(бетонирането) на детски люлки и пързалки по улиците, тротоарите, площадите,
междублоковите пространства и други обществени места без разрешението на Общината.
При нарушение се налага глоба от 5 до 100 лева.
Чл. 4. За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и за спазване
на обществения ред, се забранява:
(1) Вдигане на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради от 14 до
16 часа и от 22 до 6 часа. При нарушение се налага глоба от 5 до 100 лева.
(2) Смущаващи шумове и озвучаване в жилищни сгради от общодостъпни заведения в
жилищни сгради. При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лева.
(3) Писането, драскането, лепенето на обяви, реклами и други, освен на определените от
Общината за това места. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
(4) Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни агитационни материали и други,
поставени на определените за тази цел места. При нарушение се налага глоба от 5 до 50
лева.
(5) Организирането и играенето на хазартни игри извън определените за това места. При
нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.
(6) Къпането в неохраняеми водни площи. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
(7) Пускането и използването на плавателни съдове, включително и на гумени надуваеми
съоръжения във всички водни площи без разрешение от съответните организации,
стопанисващи водните площи. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
Чл. 5. Забранява се ползването на пиротехнически средства, взривни вещества,
огнестрелни оръжия и други общоопасни средства, както и превозването им през
територията на Общината, които нарушават спокойствието или създават опасност за
живота или здравето на гражданите в нарушение на утвърдените нормативни актове. При
нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.
Чл. 6. (1) Забранява се провеждането на обществени мероприятия извън посочените в
Закона за събранията, митингите и манифестациите (ДВ бр. 10/1990 г.) без предварително
разрешение от Общината. При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лева.
(2) Организаторите на масови обществени мероприятия, извън посочените в Закона за
събранията, митингите и манифестациите се задължават да уведомят поне два дни
предварително органите на Районното полицейско управление за времето и мястото на
провеждането им, след предварително разрешение от органите на Общината. При
нарушение се налага глоба от 10 до 100 лева.
(3) Заповедта на кмета на общината за разрешение или забрана се изпраща в РПУ.

Чл. 7. (1) Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други масови
прояви се задължават да спазват предварително заявените в Общината място, време и
маршрут на движение. Те вземат необходимите мерки и носят отговорност за осигуряване
на реда при провеждането им. При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лева.
(2) При заявяване на повече от едно обществено мероприятие на едно и също място и
време, право за провеждане има организаторът, извършил първи необходимото
уведомяване съгласно чл. 6, но не по-рано от 7 дни предварително. При нарушение се
налага глоба от 10 до 50 лева.
Чл. 8. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, в спортните зали
и на обществени мероприятия се забранява:
(1) Внасянето и хвърлянето на пиротехнически средства и други подобни предмети.
(2) Внасянето на предмети (вериги, боксове, тояги и др.), които при употреба биха
застрашили живота и здравето на други лица.
Предметите по ал. 1 и ал. 2 се отнемат за унищожаване.
При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
(3) Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещенията на лица в
очевидно нетрезво състояние, както и пушенето в закрити зали. При нарушение се налага
глоба от 10 до 50 лева.
Чл. 9. (изм. с Решение №82/10.06.2004 г., изм. с Решение №292/10.02.2006 г., отм. с
Решение №113/11.12.2008 г.)
Чл. 10. (изм. с Решение №292/10.02.2006 г., отм. с Решение № 113/11.12.2008 г.)
Чл. 11. (1) (изм. с Решение №25/25.01.2016 г.) Забранява се на управителите и персонала
на питейни заведения да сервират спиртни напитки на малолетни и непълнолетни и на лица
в очевидно нетрезво състояние. При нарушение се налага глоба от 100 лева, при второ
нарушение от 500 лева.
(2) За питейни заведения, работещи след 22 часа, се забранява:
1. (изм. с Решение №25/25.01.2016 г.) допускането след 20.00 часа на малолетни и след
22.00 часа на непълнолетни лица без придружител;
2. допускането след 22 часа на лица в очевидно нетрезво състояние и на лица, носещи
оръжие;
3. (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) допускането на лица, които откажат или не могат да
удостоверят своето пълнолетие;
(изм. с Решение №25/25.01.2016 г. част. отм. – Решение №1459/11.08.2017 г. по АД
№648/2017 по описа на Административен съд – Пловдив) При нарушение на т. 3 се
налага глоба от 500 лева на управителя на заведението. При нарушение на т. 2 се налага
глоба от 500 лева на управителя на заведението.
Чл. 12. (1) Забранява се продажбата на алкохолни напитки на малолетни и непълнолетни и
на лица в очевидно нетрезво състояние, както и на територията на детски, учебни и здравни
заведения.
(2) Забранява се продажбата на тютюн и тютюневи изделия:
- на малолетни и непълнолетни;
- на територията на детски, учебни и здравни заведения; търговски обекти,
отстоящи на по-малко 200 м. от тях.
(3) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) Забранява се продажбата на еротична и
порнографска литература и печатни издания на лица под 18-годишна възраст.
(4) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) Забранява се продажбата на пиротехнически
изделия на лица под 18-годишна възраст.
(5) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) Забранява се достъпът на лица под 18-годишна
възраст до казина и други игрални зали, в които се правят залози.
(6) (предишна ал. 3, изм. с Решение №25/25.01.2016 г., отм. – Решение №1459/
11.08.2017г. по АД №648/2017 по описа на Административен съд – Пловдив)

Чл. 12а. (предишен текст – отм. с Решение №25/25.01.2016 г.) (1) (нова – Решение
№25/25.01.2016 г.) Забранява се пребиваването на обществени места след 20,00 ч. на
малолетни и след 22,00 ч. на непълнолетни лица без придружител.
(2) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) 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) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.)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.
(4) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) Забранява се посещение на малолетни и
непълнолетни лица с наложени с решение на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) възпитателни
мерки по чл. 13 от Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни (ЗБППМН) на определените места, независимо дали са придружени от
родител.
(5) (нова – Решение №25/25.01.2016 г.) Забраната не се отнася при колективни изяви на
малолетни и непълнолетни лица с присъствие на учител, треньор, ръководител на
художествен състав.
(6) (нова – с Решение №25/25.01.2016 г., част. отм. – Решение №1459/ 11.08.2017г. по
АД №648/2017 по описа на Административен съд – Пловдив) При нарушение на ал. 1 се
вземат мерки по реда на ЗБППМН. При нарушение на ал. 4 се постъпва по начина,
предвиден в ЗБППМН.
Чл. 13. (1) (изм. с Решение № 292/10.02.2006 г.) Търговия на открито в Общината се
извършва съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услугите и Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на ВПС
и елементи на градското обзавеждане в Община Сопот.
(2) (изм. с Решение № 292/10.02.2006 г.) Забранява се продажба на хранителни продукти
без издадено разрешение от Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото
здраве (РИОКОЗ).
Чл. 14. Лицата, стопанисващи обекти за търговия, услуги и производство са задължени да
поставят на фасадата на обекта табела с регламентираното работно време, наименование на
обекта и фирмата, изписани на български език (кирилица).
Чл. 15. Таксиметрова дейност на територията на Общината се извършва след получаване
на разрешително от Община Сопот, издадено по реда на “Наредбата за обществен превоз
на пътници с автомобилен транспорт в Община Сопот”.
При нарушение на чл. 13, 14 и 15 се налага глоба от 20 до 200 лева.
Чл. 16. (1) Ръководителите на търговски дружества, учреждения и обществени
организации се задължават:
1. Да поставят фирми, плакати, надписи, реклами и др. на фасадите на сградите,
прилежащите територии и зелените площи само след одобрение от органите на Общината.
При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лева.
2. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните реклами,
рекламните надписи, изображенията по стените на сградите. При нарушение се налага
глоба от 10 до 50 лева.
(2) Забранява се самоволната промяна на имената на обекти, чиято промяна е от
компетентността на Общинския съвет. При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лева.
Чл. 17. Наказват се по тази Наредба лицата, които повреждат пътните, тротоарните,
градинските и парковите настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративни 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 и
други), ако деянието не представлява престъпление. При нарушение се налага глоба от 50
до 200 лева.
Чл. 18. Задължават се посетителите на театри, кина, хотели, бани и други обществени
заведения и сгради, обредни домове и гробищния парк да спазват установените правила за
вътрешния им ред. При нарушение се налага глоба от 5 до 20 лева.
Чл. 19. (1) Строителните и специализирани фирми и предприятия, стопаните на подземни
проводи и съоръжения, а също така и частни лица, възстановяват незабавно разкопаните
пътни и тротоарни настилки, зелени площи и други, като извозват строителните отпадъци и
земните маси още същия ден на определените от Общината места.
(2) При нанесени повреди на околната среда, произтекли от строителни работи,
възстановителните дейности се извършват от причинилите ги физически и юридически
лица за тяхна сметка.
(3) Строителните обекти и площадки да бъдат сигнализирани и обезопасени съгласно
изискванията.
При нарушение на горните алинеи се налага глоба от 50 до 300 лева.
Чл. 20. Забранява се отвеждането на вода от строителните площадки и бетонови възли,
автомивки на фирми, предприятия и организации към уличните платна. Същите да се
отвеждат в уличните канализационни мрежи. При нарушение се налага глоба от 50 до 300
лева.
Чл. 21. Почистването и ремонта на дъждоприемните и дъждопреливните шахти да се
извършва редовно от “Водоснабдяване и канализация”. Отпадъците да се извозват веднага.
При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лева.
РАЗДЕЛ III.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 22. Забранява се:
(1) При въведен воден режим миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на
производствените предприятия и обществените организации, алеите, превозните средства и
друга техника и поливането на градините, парковете, зелените площи и участъците в
дворовете за селскостопанското производство.
(2) Ловенето на пойни птички, гълъби, гургулици и други, събирането на яйцата от птичите
гнезда, повреждането на изкуствените хранилки и птичите къщички в парковете, градините
и други места.
(3) Ловенето, малтретирането и избиването на кучета и котки на територията на Община
Сопот, с изключение на предвидените в Закона за ветеринарномедицинската дейност
случаи.
(4) Отглеждането на животни и птици в жилищни блокове, с изключение на кучета, котки и
пойни птички в ограничен брой с нетърговска цел. Ловни, любителски и луксозни кучета
могат да се отглеждат само след получаването на разрешение от ветеринарномедицинските власти и при спазване на изискванията на ХЕИ и при положение, че не
нарушават спокойствието в жилищните сгради.
(5) Воденето на кучета без намордник, с изключение на декоративни и без ремък.
(6) Въвеждането на животни в магазинната мрежа и обществения транспорт и
разхождането им на територията на учебните, детските и здравни заведения, спортните
съоръжения и кварталните детски площадки.
(7) Преминаването на едър и дребен добитък извън определените маршрути в населените
места и замърсяването на уличните и тротоарни платна.
(8) Пашата на животни в парковете и градините, междублоковите пространства, както и
водопоят им от градските чешми.
(9) Повреждането на тревните площи и косене на трева в парковете, зелените площи, в

междублоковите пространства и в дворовете на училища, детски и здравни заведения, без
специално разрешение от службите за поддръжката им.
(10) Късането на цветя, отсичането и повреждането на храсти, фиданки и дървета в
парковете, зелените площи, в дворовете на училища, детски и здравни заведения,
междублоковите пространства и уличното озеленяване.
(11) Безразборното бране на диворастящи билки и гъби на територията на Общината.
(12) Движение по улицата на файтони и каруци, ако на теглещите ги животни не са
поставени под опашни престилки.
(13) Форсирането на двигателите на МПС и продължителната им работа на празен ход в
дворовете и на обществени места извън републиканската пътна мрежа.
При нарушение на горните алинеи се налага глоба от 5 до 300 лева.
РАЗДЕЛ IV.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 23. (1) Поддържането на приветлив и естетичен вид на територията на Общината
изисква редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени
висулки, сметосъбиране и други) на улиците, площадите, подлезите, градините, парковете,
зелените площи, дворовете, обществените тоалетни, вътрешно кварталните пространства,
терените в жилищните комплекси, съдовете за смет, общите части на сградите, етажната
собственост, предназначена за общо ползване, обществени сгради, витрини на заведения и
фирми.
(2) Почистването от сняг се извършва в следния порядък:
1. Обработка с луга и пясъчни смески на улиците и булевардите с предимство, по които се
движи масовият градски транспорт;
2. Забранява се натрупването на сняг в района на кръстовищата и срещу пешеходните
пътеки;
3. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се остави достатъчно
място за движението на пешеходците. Не се оставя сняг в обсега на автобусните спирки и
срещу входовете на гаражите;
4. Уличните регули и решетки на водоприемните шахти се почистват от сняг и лед, за да се
осигури нормално оттичане на водата;
5. Забранява се натрупване на сняг, обработен с луга на два метра в диаметър от стволовете
на дърветата и в разпределителните ивици на улиците.
При нарушение на ал. 2 се налага глоба от 5 до 50 лева.
(3) Организацията и осъществяването на дейността по предходните алинеи е задължение
на:
1. Ръководителите, работниците и служителите на специализираните звена към Общината
и на специализирани фирми по сключени договори с Общината;
2. Ръководителите на учрежденията, стопанските и обществените организации, фирми,
заведения – по отношение на производствените, административните, складовите
помещения, гаражи, паркинги, кооперативни пазари, ж.п. ареали, подлези, надлези,
строителни площадки, фургони, дъждоприемни шахти и други имоти, които управляват и
стопанисват, както и принадлежащите към тях части от територии, зелени площи, тротоари
и улични платна;
3. Председателите на управителните съвети на общите събрания на собствениците в
етажната собственост – по отношение на общите части на сградите, дворовете, частите от
вътрешно кварталните пространства, прилежащи към съответните имоти;
4. Гражданите – по отношение на индивидуалните дворове, сгради, постройки и
съоръжения с прилежащите им части от тротоарите.
Чл. 24. (1) Председателите на управителните съвети на общите събрания на собствениците
в етажната собственост, собствениците и другите обитатели на жилищни сгради,
ръководителите на учреждения и фирми са длъжни да осигуряват:
1. Събирането и изхвърлянето в осигурените от специализираните фирми съдове за битова

смет от жилищните, административните и производствените сгради. При нарушение се
налага глоба от 10 до 100 лева.
2. Поддържането на чистотата на територията на Общината по сключените договори и
съгласувани графици. При нарушение се налага глоба от 10 до 100 лева.
3. Поддържане на чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и
междублоковите пространства. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
4. Почистването на снега от тротоарите, посипването им със сол и пясък и отстраняването
на ледени висулки и надвиснал сняг. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
5. Места за изтупване и простиране на дрехи.
6. Направата и поддържане в изправност на хигиенични отходни места и помийни ями в
неканализирани терени по указание на органите от Общината и съгласувано със
санитарните органи. При нарушение се налага глоба от 5до 50 лева.
(2) При нарушение разпоредбите на ал. 1 на ръководителите на учрежденията и на фирмите
налага глоба от 50 до 200 лева.
Чл. 25. Забранява се:
(1) Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи вещества, горящи
твърди и обемисти предмети, строителни отпадъци и други, които могат да повредят
сметосъбирачните машини. При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лева.
(2) Преместването на съдовете за смет от определените за тях места. При нарушение се
налага глоба от 10 до 100 лева.
(3) Паленето на отпадъци в и около съдовете за смет. При нарушение се налага глоба от 10
до 100 лева.
(4) Изхвърлянето на смет и отпадъци извън определените съдове. При нарушение се налага
глоба от 5 до 10 лева.
Чл. 26. При транспортирането на строителни материали, отпадъци и други, транспортните
средства да бъдат надлежно уплътнени с почистена ходова част. При нарушение се налага
глоба от 10 до 50 лева.
Чл. 27. (1) Забранява се:
1. Поставянето на балконите и терасите на покъщина и други неукрепени предмети над
нивото на парапета. При нарушение се налага глоба от 5 до 20 лева.
2. Поставянето на цветя на прозорците, терасите и балконите, освен ако са здраво
закрепени. При нарушение се налага глоба от 5 до 20 лева.
3. Измиването на балконите и терасите с течаща вода в жилищните блокове, освен в
часовете определени от управителните съвети на общите събрания на собствениците в
етажната собственост. При нарушение се налага глоба от 5 до 10 лева.
4. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците, освен на местата и
през времето, определени с правилниците за вътрешния ред на етажната собственост. При
нарушение се налага глоба от 5 до 10 лева.
5. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред жилищните
блокове и междублоковите пространства, освен на специално определените места за
приготвяне на зимнина. При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лева.
6. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените. При нарушение се налага
глоба от 5 до 10 лева.
7. Изхвърлянето на пръст, строителни отпадъци и други материали на места, извън
градските сметища. При нарушение от физически лица се налага глоба от 150 до 300 лева, а
за юридически лица се налага глоба от 300 до 500 лева.
8. (част. отм. – Решение №1459/11.08.2017г. по АД №648/2017 по описа на
Административен съд – Пловдив) Миенето, почистването и ремонтирането на лични
моторни превозни средства по улиците, детските и спортни площадки, парковете, зелените
площи и междублоковите пространства, тротоарите, а също така и домуването в тях на
спрени от движение превозни средства, както и паркирането на МПС по тротоарите, освен
по специално разрешените със закон.
9. Изхвърлянето на угарки, люспи от семки, черупки от фъстъци и други по улиците,
площадите и други обществени места. При нарушение се налага глоба от 2 до 10 лева.

10. Пушенето на обществени места. При нарушение се налага глоба от 2 до 10 лева.
11. (нова – Решение №410/31.07.2007 г.) Използването на течащите чешми и района около
тях за извършване на всички видове пране, миене на моторни и не моторни превозни
средства, всякакъв вид селскостопанска продукция, както и поенето на домашни животни
от коритата на чешмите. При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.
12. (нова – Решение №410/31.07.2007 г.) Изливането в коритата на чешмите и вадите на
вещества от органичен и неорганичен произход, химикали, киселини, основи, отрови и
всякакъв друг вид замърсители, както и измиването на помпи и пръскачки. При нарушение
се налага глоба от 20 до 50 лв.
13. (нова – Решение №410/31.07.2007 г.) Изхвърлянето във вадите на битови и не битови
отпадъци. При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.
(2) Складирането на строителни материали, варови, циментови разтвори и други материали
по тротоарите и уличните платна става само след издадено разрешение от Общината при
осигурено заграждане или контейнер. При нарушение се налага глоба от 10 до 50 лева.
(3) След прибиране на складираните или стоварени строителни и други материали по ал. 2,
собственикът им е длъжен да почисти замърсените тротоари и улични платна. При
нарушение се налага глоба от 10 до 50 лева.
(4) (нова – Решение №410/31.07.2007 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 2 и 3 се налага
глоба от 50 до 100 лв.
Чл. 28. Не се разрешава рязане, цепене и складиране на дърва и други горивни материали
на улиците и площадите. При нарушение се налага глоба от 5 до 50 лева.
РАЗДЕЛ V.
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 29. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица на
Общината, органите на РПУ, както и други лица, определени със заповед на кмета.
Чл. 30. Установяването на нарушенията по настоящата Наредба №1, налагането на глобата
на местонарушението, издаването и на обжалването на наказателните постановления става
по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 31. (1) На нарушителите на настоящата Наредба №1 се налагат следните наказания:
1. Глоба до 5 лева по квитанция;
2. Глоба до 500 лева по акт с наказателно постановление.
Актовете се съставят от органите по чл. 29. Наказателните постановления се издават от
кмета на Общината.
(2) Независимо от административно-наказателната отговорност по настоящата Наредба
№1, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните
последици от извършеното от тях нарушение.
Чл. 32. Нарушението е повторно и трето, когато е извършено до 1 година от влизане в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.
Чл. 33. (1) За явно маловажните случаи на нарушение на настоящата Наредба №1,
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу
квитанция глоба в размер до 5 лева.
(2) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16
години и са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да
ръководят постъпките си.
(3) За административни нарушения, извършени от малолетни лица, които не са навършили
14 години, непълнолетните от 14 до 16 години и поставените под пълно запрещение,
отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците.
(4) За нарушение при осъществяване на дейността на фирми, предприятия, учреждения и
организации отговарят работниците, които са ги извършили, както и ръководителите, които

са наредили или допринесли да бъдат извършени.
Чл. 34. (1) (отм. – Решение №1459/11.08.2017г. по АД №648/2017 по описа на
Административен съд – Пловдив).
(2) Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция до 5 лева, за
нарушението се съставя акт.
(3) За нарушение на настоящата Наредба №1 от военнослужещи лица, те отговарят
съгласно Дисциплинарния устав и съответните актове срещу тях се изпращат на
командирите на съответните войскови части.
(4) Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез
средствата за масова информация.
РАЗДЕЛ VI.
СТИМУЛИРАНЕ
Чл. 35. На служителите от общинската администрация, извършващи и участващи в
контрола по настоящата наредба да се изплащат в края на всяко тримесечие 10 % от
реалните приходи в общинския бюджет от влезли в сила наказателни постановления и
наложени глоби по квитанция за нарушения по Наредба № 1.
РАЗДЕЛ VII.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба №1 е приета на заседание на Общинския съвет – Сопот на
19.02.2004 год. на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
§2. Наредбата влиза в сила един месец след публикуването й съгласно чл. 16 ал. 1 т. 12 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.

