Уважаеми Госпожи и Господа,
В последващият текст Ви представям своите забележки, предложения и въпроси свързани с
проекта за нова наредба за обществения ред в СО.
Специално внимание в наредбата е обърнато на предпазване от вредното въздействие на
шума. Това е правилно, но избраният подход да се ограничават дейности, които потенциално
биха предизвикали шум с вредно въздействие, вместо да се наказва самото му предизвикване
считам за неправилно. Разпоредбите на НОРТСО свързани с предпазване от вредното
въздействие от шума трябва да се съобразени с разпоредбите от по-горен ред на
изключително слабото ни законодателство в тази област.
Съгласно ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗЗШОС) на общините са
предоставени следните правомощия и функции:
1. изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни
сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
2. Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица:
1. упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите
по отношение на шума, излъчван по време на строителство;
2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и
урбанизираните територии;
3. организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места
с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми;
4. упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а. (чл. 16 а (1) Не се допуска
работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в
многофамилни жилищни сгради, за времето между 23,00 и 7,00 ч. и (2) Не се допуска
озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в
жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.)
3. Общините нямат функции по превантивния, текущ и последващ контрол по прилагането
на ЗЗШОС
Отчитайки разпоредбите на ЗЗШСО действията на НОРТСО могат да касаят:
1.

Шума предизвикан от лицето, подложено на неговото въздействие.

2.

Шума предизвикан от домашни дейности,

3.

Шума предизвикан от съседи в жилищни сгради.

Шума предизвикан от лицето, подложено на неговото въздействие не попада в обхвата на
ЗЗШОС и контрола му е единствения начин за въвеждане на ограничения и гранични стойности
на шума независимо от източника, както и провеждане на ефективен текущ контрол от страна
на СО.

ЗЗШОС посочва, че изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в
жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на Закона за
местното самоуправление и местната администрация. За да се приложи ЗЗУШО в НОРТСО
трябва да се посочи обхвата на термините домашни дейности и жилищни сгради.
За да е ефективна НОРСО по отношение на шума тя трябва да посочи показателя за шум, да
определи стойностите му, над които лицата подлежат на административни наказания, да
покаже специфичните стойности на показателя ,ако има нужда от такива, да se посочи начина
и средствата на отчитане на показателя и да посочи реда и отговорностите за длъжностните
лица за оказване на текущия контрол.

По отношение конкретните разпоредби на предложения проект ще дам бележките си в цвят
към съответните текстове на проекто-наредбата.

С уважение,
Тома Белев

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 и
гарантиране спокойствието на гражданите и възможността да упражняват гражданските си
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, нарушаващ обществения ред и спокойствието на
гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели.
(2) В сгради в режим на етажна собственост се забраняват:
1.

шумни увеселения в периода от 22.00 до 08.00 часа;

2.
извършването на търговски, стопански и други разрешени дейности, извън
установеното работно време за обекта, но не по-късно от 22.00 часа;
3.

производствени и промишлени дейности.

Заб, ЗЗШОС забраната е за периода 23.00-08.00 часа
(3) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки за спазване
изискванията на съответните хигиенни норми, ползването на озвучителни уредби и на шумни
апарати и машини (прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 08.00 до 14.00 часа и
от 16.00 до 22.00 часа.
Заб. термини като „ефикасни обезшумителни мерки“ или трябва да се посочи в ПЗР обхвата
им или не трябва да се използват. Не е ясно кои са „съответните хигиенни норми“. Не е ясно
какво означава „шумни апарати и машини“ , по принцип всички машини и апарати
предизвикват шум. Не е добра нормативна практика да се използва „и др.“ – това означава
всичко в зависимост от волята на контролния орган и създава условие за субективност и
несъразмерност.
(4) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и
музициране може да става само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.
Заб. Не става ясно защо свиренето и пеенето навскъде в СО трябва да е регламентирано. Нима
ще забраним учебната дейност на Консерваторията или Музикалното училище между 14.00 и
16.00 часа?
Чл. 3. Забранява се:
1.
организирането и провеждането на състезания с моторни превозни средства (МПС) на
територията на СО, както и участието в тях, с изключение на тези, провеждани на определените
за целта места и по съответния ред;
Заб. Какво означава състезания? Ако разпоредбата е свързана със шума то трябва да е
забранено преминаването на определено ниво на шума.
2.
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;

3.
насочването на лазери, прожектори и други насочени и кохерентни лъчения срещу
хора, пътни превозни средства, въздухоплавателни средства и по посока на летище „София“;
Заб. Не мисля, че гражданите са длъжни да знаят в коя посока се намира летище София.
4.
употребата на пиротехнически изделия - фойерверки от категория 1, в периода от 22.00
ч. до 08.00 ч.;
Заб. Това означава и забрана за използването на фойерверки в закрити помещения, което не
би трябвало да бъде ограничавано от наредба
5.
употребата на алкохолни напитки по улици, тротоари, площади, градинки, паркове и
др., водеща до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите;
Заб. Абсолютно неясно е как контролният орган ще установи дали употребата ще доведе до
нарушаване на обществения ред ?
6.
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;
Заб. колекторите и съоръженията си имат собственици и те трябва и могат да си защитават
правата на собствеността по реда на Закона за собствеността. В този смисъл трябва да се
прецени доколко е необходимо да се натоварва СО да защитава по административен път
чужда собственост.
7.
изливането в подземни и надземни инсталационни колектори, канализация 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;
Заб. Не става ясно защо се забранява изливането на течни отпадъци от бита и битово фекални
води в канализацията, та нали това и е функцията и всеки дом използва канализацията точно за
това? Необходимо е в ПЗР да се даде определение за химически агресивни и биологично
вредни вещества.
8.
миенето на стъкла на МПС, продажбата на печатни издания и друга търговска,
развлекателна, атракционна или рекламна дейност на кръстовищата и уличните платна;
Заб. Не става ясно защо се забранява на собствениците да си мият стъклата на уличното платно
и всяко ли използване на чистачките ще е забранено или само това в сухо време?
9.
оскверняването на паметници или други възпоменателни знаци (паметни плочи,
барелефи и др. художествени елементи) на територията на СО чрез извършване на
непристойни действия;
Заб. В ПЗР е необходимо да се посочи какво се разбира под термина оскверняване и
непристойни действия. Ще посоча, че за някои поднасянето на цветя е непристойно действие,
когато е пред паметник , чието съществуване гражданина не подкрепя.

10.
нарушаване целостта на некролози, обяви, реклами, афиши и други информационни
материали, поставени по съответния ред на определените за тази цел места;
Заб. Не е ясно как гражданите ще знаят кои са местата определени за целта и дали съответното
поставяне е разрешено. Например реклами по вратите на входовете или в сградите.
11.
складирането на въглища, дърва, строителни материали, строителни отпадъци и други
едрогабаритни предмети, без съответното разрешение, за повече от 24 часа в общински имоти
(тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване;
Заб. Необходимо е в ПЗР да се даде определение за едрогабаритни предмети. Складирането
на стр. отпадъци не на сметище за строителни отпадъци е забранено от закона.
12.
поставяне на недобре закрепени предмети на балкони, прозорци, фасади или покриви
на сгради;
Заб. В ПЗР е необходимо да се даде определение на термина „недобре закрепен предмет“ или
забраната да се преформулира.
13.
изтупване, изтръскване, изхвърляне на отпадъци или предмети и изливане на течности
от балкони или прозорци на сгради;
14.
извършването на строително-монтажни работи (СМР) на строежи в периода от 22.00 до
08.00 часа в работни дни, както и пълна забрана за това 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
кмета на района;
Заб. Предлагам текста да се раздели като отделните забрани бъдат включени в различни точки
с цел по ясен контрол.
15.
изгарянето на гуми, кабели, пластмаси, смоли или други материали, вещества и
химикали;
Заб. Означава ли, че се забранява използването на дърва, въглища и нафта за отопление в
границите на СО, доколкото те също попадат в групата на веществата? Не е ли по-лесно да се
каже какво е разрешено да се изгаря?
16.
паленето на огън на открито на места за обществено ползване, освен в случаите на
получено разрешение по установения ред;
Заб. В зоните за отдих има създадени огнища за пикници и ползването им не подлежи на
специално разрешение, не е ясно защо се забранява?
17.
допускане на разлив на места за обществено ползване на смоли, петролни продукти
или други материали, вещества и химикали;
Заб. Водата също е вещество и тя ли е забранена за изливане?
18.

замърсяването на местата за обществено ползване;

19.
допускане 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.
Заб. Всички гори в границите на СО попадат в местата за обществено ползване и са част от
зелената система на СО, съгласно ЗУЗСО. Дали забраната за паша в тях е нужна?
20.
провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества на общински имоти,
предназначени за обществено ползване, водещо до нарушаване на обществения ред и
спокойствието на гражданите.

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, без
необходимото разрешение за това и/или без необходимата сигнализация;
Заб. Дали е необходима сигнализация когато фирмите поддържащи зелените площи окопават
цветята и храстите?
2.
ползването не по предназначение на общински имоти и/или имущество,
предназначени за общо ползване;
3.
рисуването, писането или драскането по стените, фасадите на сгради, оградите и по
пътните съоръжения и маркировка, освен в случаите на получено предварително съгласуване
и/или разрешение по съответния ред;
Заб. Предлагам „съгласуване и/или разрешение по съответния ред“ с „ съгласие на
собственика“
4.
ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на
яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки;
Заб. Термина „полезен дивеч“ не се използва повече от 20 години. Ако искате да забраните
лова, трябва да се преформулира текста. Нито за дивеча, нито за птиците се използват заслони.
5.
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;
6.
ползването на междублоковите пространства, паркове, градини или други публични
площи за цели, различни от предвидените, включително за земеделски цели или отглеждане
на животни, извършване на производствена, търговска или друга дейност не по установения
ред, изграждане на постройки и съоръжения и др. подобни без необходимото разрешение;

Заб. Необходимо е да се прецени доколко в обхвата на тази забрана влиза разхождането ан
домашни любимци , като част от тяхното отглеждане. Бих преопръчал в обхвата освен
изграждане на постройки и съоръжения, да се включи и поставянето им. Изразът „и
др.подобни“ няма място в нормативен документ.
7.
рязането, късането и изкореняването на цветя и друга растителност на места за
обществено ползване;
Заб. Трябва да се изключи от обхвата на забраната работата на фирмите и службите заети с
поддръжка на зелените площи – тя е свързана често точно с рязане и изкореняване на
растения. Предлагам да замените и термина „растителност“ с „ други растения“, термина
„растителност“ има различно от предполагаемото значение, което сте имали.
8.
поставянето на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации върху
общински имоти или съоръжения, предназначени за общо ползване;
9.
използването на питейна вода от водоизточници или чешми за общо ползване за
промишлени, производствени и/или други нужди.
Заб. Неясно защо се забранява пиенето на вода от чешми с израза „други нужди“?
Чл. 5. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в жилищни и
административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите,
извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни
да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, по начини, така че
да не се оттича върху подходи, тротоари, проходи и други места за обществено ползване.
Чл. 6. (1) Ползването на общински имоти и/или имущество, предназначени за общо ползване,
за артистична изява на улични музиканти, певци, артисти и други самодейци се осъществява
след издадено разрешение от кмета на района или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Кметът на СО със заповед определя местата за изява на улични музиканти, певци, артисти и
други самодейци, реда и условията за издаване на разрешение.
(3) Местата по ал. 2 се определят по предложение на кметовете на райони.
Заб. Публичните имоти в София не страдат от дейността на артисти, защо е необходимо да се
ограничават?
Глава четвърта
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МАСОВИ
МЕРОПРИЯТИЯ

Чл. 7. Събрания, митинги и манифестации могат да 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).

Заб. Доколко е необходими преповтарянето на чл. 2 от ЗСММ в наредбата?
Чл. 8. (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното
наименованието на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на
представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото и времето на
провеждане.
(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея,
се посочва и пътя на движението й.
Чл. 9. (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на уведомление от
даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време,
място и път на движение съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по
първото уведомление.
(2) 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. 10. (1) Разрешение за провеждане на спортни, културни, обществени и други масови
мероприятия на открити общински имоти се дава от кмета на СО или от оправомощено от него
длъжностно лице. Организаторите на мероприятията са длъжни предварително да ги
съгласуват с органите за пожарна безопасност и защита на населението и директора на
Столична дирекция на вътрешните работи.
(2) 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.
Заб. Чл. 43 ал. 3 на Конституцията дава свобода на организирането и провеждането на
„масовия мероприятия“ на закрито. (За събрания на закрито не се изисква разрешение.)
Предлагам тази алинея и всички позования по-долу на нея, вкл. заплащането на такса да
отпаднат от текста на наредбата.
(3) За издаване на разрешение по ал. 1 и 2 организаторът на мероприятието подава писмено
заявление до кмета на СО не по-късно от 7 работни дни преди датата, обявена за провеждане
на мероприятието.
(4) В заявлението се посочват пълното наименованието на организатора и неговото седалище;
точните имена и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни длъжности;
целта, мястото, времето на провеждане и евентуалния брой на участниците.

(5) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и 2 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, от повреждане и/или унищожаване.
(6) При провеждането на мероприятията по ал. 1 и 2 се забранява:
1.
внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други 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;

4.

тютюнопушенето в закрити места;

Заб. Предлагам точки 1,2 и 4 да се преформулират или да отпаднат поради мотиви посочени в
предната забележка.
4. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.
Заб. Предлагам да се преформулира спрямо интезивността на шума – силен е определение
неподходящо за правото
(7) Организаторите на мероприятието заплащат такса, определена в Наредбата за определяне
и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и/или в
друг нормативен акт.
Чл. 11. (1) Кметът на СО може да забрани провеждането на мероприятия по чл. 10 когато има
достатъчно данни, че:
1.
са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу
териториалната цялост на страната;
2.

застрашават обществения ред на територията на СО;

3.

застрашават здравето при предварително обявена епидемична обстановка;

4.

нарушават правата и свободите на другите граждани.

(2) Забраната се налага с мотивиран писмен отказ в срок от 24 часа от заявлението.
(3) За провеждането или непровеждането на мероприятието кметът на СО уведомява
незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 12. (1) Кметът на общината, прекратява мероприятията по чл. 10, 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. 13. 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 и Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“;
4.
служителите на техническите служби и на службите по контрол на строителството в СО
и районните администрации;
5.

служителите на Столична инспекция „Държавен санитарно-ветеринарен контрол“;

6.

служителите на дирекция „Зелена система” на СО;

7.

служителите на Столична регионална здравна инспекция.

Заб. Създаването на допълнителни права и задължение на служебни лица, които не са в
трудовоправни или служебни отношения със СО или нейните структури не може да се
извършва с наредба. Създаването на права и задължения на други държавни органи излиза
извън предмета на наредата посочен в чл.1 ал.3.
Чл. 14. (1) При осъществяването на контрола органите по чл. 13 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;

3.

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

Заб. Обръщам внимание на конституционната защита на жилището - Без съгласието на
обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени
в закона. Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без
разрешение на съдебната власт се допуска само за предотвратяване на непосредствено
предстоящо или започнало престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите
на крайна необходимост. Така разписаният текст на наредбата предполага потенциално
нарушаване на Конституцията.
(2)
Органите по чл. 13 осъществяват контрол чрез извършване на регулярни проверки и
такива по сигнал на други държавни органи, на физически и юридически лица и организации.

Заб. Контролът бива предварителен, текущ и последващ. Проектонаредбата отделя основно
внимание на текущия контрол, който макар и най-важен не може да замени изцяло липсата на
предварителния и последващ контрол и считам, че се нуждае от развитие текста.
(3)
Физическите и юридическите лица, обект на проверка, са длъжни да осигурят достъп до
обекти и територии, да оказват съдействие на контролните органи, като при извършване на
проверка контролните органи са задължени да се легитимират.
(4)
При констатиране на административни нарушения органите по чл. 13 имат право да
съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и отговорници за
отстраняването им.
Чл. 15. (1) Който нарушава забраната или не спазва изискванията по чл. 2 се наказва с глоба в
размер до 200 лв. и/или с имуществена санкция в размер до 400 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер до 300 лв. и/или имуществена
санкция в размер до 600 лв.
Чл. 16. (1) Който нарушава забраните по чл. 3, т. 1, 2, 4, 5, 8-14, 18 и 19 се наказва с глоба в
размер от 100 до 300 лв. и/или с имуществена санкция в размер 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 до 1000 лв.
(3) Който нарушава забраните по чл. 3, т. 3, 6, 7, 15-17 и 20 се наказва с глоба в размер от 200 до
500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 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 до 1500 лв.
Чл. 17. (1) Който нарушава забраната по чл. 4, т. 2-4, 6-9 се наказва с глоба в размер от 200 до
400 лв. и/или с имуществена санкция в размер до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер от 400 до 600 лв. и/или
имуществена санкция в размер до 1500 лв.
(3) Който нарушава забраната по чл. 4, т. 1 и 5 се наказва с глоба в размер от 300 до 600 лв.
и/или с имуществена санкция в размер 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 до 2000 лв.
Чл. 18. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 5 се наказва с глоба в размер до 150 лв.
и/или с имуществена санкция в размер до 300 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер до 250 лв. и/или имуществена
санкция в размер до 600 лв.

Чл. 19. (1) Който ползва общински имоти и/или имущество, предназначени за общо ползване,
за артистична изява без издадено разрешение от кмета на района или оправомощено от него
длъжностно лице се наказва с глоба в размер до 100 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер до 200 лв.
Чл. 20. (1) Който провежда масово мероприятие по чл. 10, ал. 1 или 2 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.
Чл. 21. (1) Който наруши забраната по чл. 10, ал. 6 се наказва с глоба от 200 до 500 лв. и/или
имуществена санкция в размер 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 до 1500 лв.
Чл. 22. (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) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да
извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното
нарушение.
Заб. Тези регламенти са определени с Административно процесуалният кодекс и ЗАНН и
съгласно закона за нормативните актове не подлежат на повторна регламентация или
преуреждане с наредба на СО.

