
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА 

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО 

ИМУЩЕСТВО И ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

I. В разпоредбите на, Раздел IV „Осигуряване на обществения ред и 

чистотата в търговските обекти, заведения за хранене и развлечения“, се правят 

следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 15, ал. 4: 

а) т. 2 се изменя така: 

„2. Предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия на 

територията на детски ясли и градини, училища, общежития за ученици, лечебни и 

здравни заведения и на техните прилежащи площи; 

б) създава се т. 2а. 

„2а. Продажбата на алкохолни напитки на територията на детските градини, 

училищата, общежитията за ученици, лечебните заведения; 

 

II. В разпоредбите на Раздел V „Безопасност на движението по улиците и 

ред в обществения транспорт“, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. Чл. 21, ал. 4 се изменя така: 

„(4) Броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на 

територията на общината се определя с решение на Общинския съвет по схема 

утвърдена от главния архитект.“ 

 

2. В Чл. 22-А: 

а) в ал. 2 след думите „с решение на общинския съвет“ се добавя „по схема 

утвърдена от главния архитект.“ 

б) ал. 5 се изменя така: 

„(5) Заплащането, установяването и контрола на действителното времетраене на 

паркирането на автомобили в „Сина зона“ става с: 

1. предварително закупен от водача талон, който има следното задължително 

информационно съдържание: 

а) по периферията на талона са разположени отбелязвания за месец - 

изписани с римски цифри от I до XII; за ден от месеца - арабски цифри от 1 до 31; час 

на паркиране - арабски цифри от 8 до 18; минути - арабски цифри от 0 до 55 през 

петминутен интервал; 

б) в горната част на талона текста – „Община Ботевград“; 

в) под текста - герба на Община Ботевград, като холограмен стикер и 

серийния номер на талона; 



г) времетраенето на паркиране, стойността на талона и три последователни 

години - за валидност на талона; 

д) кратко описание на правилата за паркиране в зоните за почасово платено 

паркиране; 

2. изпращане на SMS, като: 

 а) заплащането чрез изпращане на SMS може да се извърши чрез изпращане 

на съобщение до българските мобилни оператори на посочен от указателните табели в 

зоната кратък номер; 

б) преди изтичане на посоченото време, може да се доплати допълнително 

време отново със съобщение до мобилния оператор, но не повече от максимално 

разрешеното по чл. 22-А, ал. 4 от тази Наредба; 

 в) при паркиране водачът незабавно изпраща SMS, като съдържанието е 

регистрационният номер на автомобила; 

 г) в обратното съобщение за потвърждение от мобилния оператор се посочва 

дали е прието плащането и крайния час, до който е валиден престоя в зоната; 

   

в) ал. 6 се изменя така: 

„(6) При паркиране на автомобил в „Синя зона“, в зависимост от избрания начин 

за таксуване, водачът е длъжен да: 

1. отбележи върху талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез 

трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и минутите и да го 

(ги) постави зад предното стъкло на автомобила, така че да се вижда отвън; 

2. изпрати съобщение, чрез SMS – таксуване; 

3. притежава винетен стикер за платено преференциално паркиране на ППС по 

постоянен или настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени 

жилищни имоти; 

4. притежава карта за платено паркиране „Служебен абонамент“ в обхвата на 

„Синя зона“. 

 

г) ал. 7 се изменя така: 

„(7) Не се допуска в „Синя зона“: 

1. паркиране на автомобил, на който не е заплатена дължимата такса за платено 

паркиране в „Синя зона“; 

2. паркиране на автомобил, без да е поставен от водача на видно място на 

предното стъкло талон (талони) или без да е изпратен SMS или без да притежава 

винетен стикер за платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или 

настоящ адрес на собствениците или наемателите им на обособени жилищни имоти или 

без да притежава карта за платено паркиране „Служебен абонамент“ в обхвата на 

„Синя зона“. 

3. паркиране на автомобил за времетраене, което е по-голямо от това, което е 

заплатено; 

4. паркирането на автомобили, ако не са попълнени от водача всички или някои 

от данните в поставения талон (талони) – минути, час, ден, месец, година, ако начина за 

таксуване е чрез талон (талони); 



5. времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е означено на 

талона (талоните), ако начина за таксуване е чрез талон (талони); 

6. отбелязване върху талона (талоните) на по-късен от действителния момент на 

началото на паркиране, ако начина за таксуване е чрез талон (талони); 

7. през времетраене на паркиране на автомобила, водачът да подменя 

поставения попълнен талон (талони) с друг талон (талони), на който е отбелязан по-

късен момент от действителното начало на паркиране или да поставя допълнителен 

талон (талони), при което общото времетраене на паркиране надвишава максимално 

разрешеното, ако начина за таксуване е чрез талон (талони); 

8. времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е означено с 

пътния знак; 

9. паркирането в нарушение на правилата за движение, определени по тази 

Наредба, Закона за движение по пътищата и действащите подзаконови нормативни 

актове.“ 

 

д) ал. 10 се изменя така: 

„(10) Удостоверяването на заплащането, контролът на действителното време на 

паркирането на автомобили в „Синя зона“ и оперативните действия по предходните 

алинеи се осъществяват от Дирекция „Сигурност и обществен ред“, при спазване на 

разпоредбите да тази Наредба, Закона за движение по пътищата и действащите 

подзаконови нормативни актове.“ 

 

е) ал. 11 се изменя така: 

 „(11) Таксата за паркиране в зоните за краткотрайно платено паркиране  „Синя 

зона” е 1,20 лева с вкл. ДДС за един час престой и се заплаща предварително.“ 

 

 ж) ал. 12 се отменя. 

 

3. В чл. 22-Б: 

а) ал. 4 се изменя така: 

 „(4) Автомобилът се освобождава от техническото средство за принудително 

задържане след заплащане на такса в размер на 30 лв., заедно с дължимата сума за 

всеки час за краткотрайно платено паркиране „Синя зона“ до края на работното време.“ 

 б) ал. 9 се изменя така: 

 „(9) В случаите по ал. 8 от момента на уведомяването на районното полицейско 

управление се начислява такса за отговорно пазене на преместения автомобил в размер 

на 50 лв., ако автомобилът бъде взет в рамките на 48 часа, заедно с дължимата сума за 

всеки час за краткотрайно платено паркиране „Синя зона“ до края на работното време. 

В случай на забава се начисляват 10 лв. за всеки следващи 24 часа.“ 

4. В чл.22-В: 



а) в ал. 1 след думите „по постоянен“ се добавя „или настоящ“. 

б) в ал. 2 след думите „по постоянен“ се добавя „или настоящ“. 

в) в ал. 3 след думите „по постоянен“ се добавя „или настоящ“. 

ал. 5 се изменя така: 

„(5) Правото по ал. 1 се предоставя при следните условия: 

1. за едно ППС на жилищен имот, попадащ в зона за краткотрайно платено 

паркиране;  

2. имотът следва да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни 

нужди; 

3. лицето-заявител да е с постоянен или настоящ адрес, идентичен с този на 

имота; 

4. лицето-заявител да притежава свидетелство за правоуправление на ППС; 

5. лицето-заявител да управлява ППС по силата на собственост или друго 

правно основание. 

 

б) ал. 6 се изменя така: 

„(6) Редът и условията за издаване на винетен стикер са както следва: 

1. Лицата, желаещи да ползват услугата, подават заявление по образец до Кмета 

на община Ботевград. При подаване на заявлението лицата представят: 

-  лична карта - за справка; 

- регистрационен талон на ППС – заверено копие; 

- свидетелство за правоуправление на ППС – заверено копие; 

- документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за 

наем – заверено копие; 

- лицата, които управляват ППС по силата на право различно от правото на 

собственост представят документ, удостоверяващ валидно правно основание за 

ползване на ППС – заверено копие; 

2. Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на 

необходимите документи по т. 1 и извършена проверка. 

3. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на 

заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. 

Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване 

на винетен стикер. 

4. Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението или негов 

упълномощен представител, само след представяне на екземпляр на оригинален 

платежен документ за платена такса по ал. 8. 

5. При неявяване за получаване на винетен стикер или неплащане в срок до 15 

работни дни, от датата на подаване на заявлението, процедурата по издаване на 

винетния стикер се прекратява и лицето желаещо да ползва услугата, подава ново 

заявление и представя отново документите по т. 1. 

6. Издаденият винетен стикер за една година се заплаща еднократно.  

7. Винетният стикер е валиден за една година, считано от крайната дата, за която 

е заплатен. При непостъпило плащане в срок, винетният стикер се анулира и същият 

може да бъде издаден отново след подаване на заявление. 



8. Винетен стикер може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, без 

допълнително заплащане в случаите, когато са налице обстоятелства, налагащи смяна 

на челното стъкло или ППС с друго, като първоначално издаденият стикер се анулира 

служебно. 

9. При промяна на постоянен или настоящ адрес с адрес, отговарящ на условията 

на ал. 1, лицето, ползващо услугата, подава ново заявление. 

10. След изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер, лицата, 

желаещи да продължат ползването на услугата, подават отново заявление. 

11. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, 

ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено Община 

Ботевград за настъпилите промени. 

12. На лицата декларирали неверни обстоятелства и/или представили към 

заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя винетен стикер, като се 

информират компетентните органи. 

13. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства 

и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани 

промени в обстоятелствата и изискванията, винетният стикер се анулира, като 

заплатената сума за издаването на стикера не се възстановява. 

14. Винетните стикери се издават, активират, анулират и контролират от 

Дирекция „Сигурност и обществен ред“, при спазване на разпоредбите на тази Наредба, 

Закона за движение по пътищата и действащите подзаконови нормативни актове.“ 

 

в) ал. 7 се изменя така: 

„(7) Винетните стикери за преференциално паркиране на ППС  по постоянен 

адрес на собствениците или наемателите им на обособените жилищни имоти са с 

размери 80 мм на 55 мм, със защита от висок клас и са отпечатани с мастило, устойчиво 

минимум една година на UV лъчение. Задължителната информация, която съдържат е: 

а) герб на Община Ботевград; 

б) пореден номер; 

в) холограмен знак; 

г) надпис „Винетен стикер за Синя зона“, „Платено преференциално 

паркиране на ППС по постоянен адрес или настоящ адрес“; 

 

г) ал. 8 се изменя така: 

„(8) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат предварително 

еднократно такса за една година в размер на 96 лева с вкл. ДДС.“ 

д) ал. 9 се изменя така: 

„(9) Винетният стикер не предоставя права за паркиране извън определената 

зона краткотрайно платено паркиране, за която е определен и в която попада адресът на 

обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата ал. 1 живеят.“ 

е) в ал. 10 след думите „по постоянен“ се добавя „или настоящ“. 

 

4. В Чл.22-Г: 



а) досегашната ал. 2 става ал. 9 и се изменя така: 

„(9) Местата за платено паркиране „Служебен абонамент“ се определят с 

решение на общинския съвет по схема утвърдена от главния архитект. 

 б) създава се ал. 2:  

 „(2) Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се допуска само за 

собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти.“ 

 в) досегашната ал. 3 става ал. 10 и се изменя така: 

 „(10) Паркоместата на лицата заплатили „Служебен абонамент“ е пред или до 

обекта (на разстояние не по-голямо от 15 м. по права линия), който ще обслужва. 

Лицата заплатили „Служебен абонамент“ са длъжни да поставят табела с надпис 

„Служебен абонамент“ и отговарят за ползването на паркомястото.“ 

 

 г) създава се ал. 3: 

 „(3) За получаване на карта за платено паркиране „Служебен абонамент“ се 

подава: 

1. заявление свободен текст до Кмета на община Ботевград (данни на 

юридическото лице, респ. едноличен търговец, брой паркоместа, точен адрес, където 

наемателите ще ползват местата за паркиране и тел. за връзка); 

2. документ, удостоверяващ собствеността на обекта или договор за наем – 

заверено копие. 

 

 д) създава се ал. 4: 

 „(4) Не се допуска преотстъпването срещу заплащане на паркоместа в режим 

„Служебен абонамент“. 

 

 е) създава се ал. 5: 

 „(5) Забранено е паркирането на ППС на места, означени за служебно ползване, 

освен за ППС, определени от ползвателя на местата.“ 

 

 ж) създава се ал. 6: 

„(6) Броят на местата за платено паркиране „Служебен абонамент“ не може да 

надвишава 30 % от броя на паркоместата в „Синя зона“.” 

 

 з) създава се ал. 7: 

„(6)  Режимът па платено паркиране по ал. 1, е обособен по време на действие, 

както следва: 

1. Дневен режим „Служебен абонамент“ - валиден в работни дни в часовия 

диапазон от 08:00 до 19:00 ч. при лятно часово време и от 08:00 до 18:00 ч. при зимно 



часово време - само за паркоместата, попадащи в обхвата на зоните за краткотрайно 

платено паркиране „синя зона“; 

2. Денонощен режим „Служебен абонамент“ – валиден в работни дни от 00:00 

до 24:00 ч. – за паркоместата, попадащи извън обхвата на зоните за краткотрайно 

платено паркиране „Синя зона“; 

  

 и) създава се ал. 8: 

 „(4) Таксата за едно паркомясто при режим на платено паркиране „Служебен 

абонамент“ е 60 лева с включен ДДС на месец.“ 

 

 III. В разпоредбите на Раздел VII „Опазване на обществения ред и 

чистотата при провеждането на събрания, митинги и манифестации и други 

масови прояви“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 30, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Писменото уведомление по чл. 11 от ЗСММ се отправя до кмета на 

общината най-малко 72 часа преди началото на манифестацията, а в неотложни случаи 

– най-малко два дни.“ 

 

2. Чл. 34, ал. 3 се изменя така: 

„(3) При нарушения на задълженията по ал. 1, актове за установяване на 

административни нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на 

общината.“ 

3. Чл. 35 се изменя така: 

„Чл. 35 (1) Забрана за провеждане на събрание, митинг или манифестация се 

налага с мотивиран писмен акт на кмета на общината в срок от 24 часа от 

уведомяването, при наличие на условията по чл. 12, ал. 2 от ЗСММ. 

(2) За провеждането или непровеждането на събранието, митинга или 

манифестацията кметът на общината, уведомява (изпраща препис от съответния акт) 

незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.“ 

 


