
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 

И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И 

ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД  

Настоящата е публикувана в официалния сайт на Община Ботевград на 10 март 2020 г. 

(вторник). 

 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Права и задължения“, Раздел I „Правомощия 

и задължения на общинската администрация и кметствата“ се правят следните 

изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 6 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 

„Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

II. В разпоредбите на Глава Четвърта „Осигуряване на обществения ред и 

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

следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 14: 

 

а) в ал. 8, т. 4 думата „алкохолни“ се заменя с думата „спиртни“. 

  

б) ал. 9 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 

„Контрол по сигурността и обществения ред“. 

 

2. В чл. 15, ал. 1, б. „в)“ думата „алкохолни“ се заменя с думата „спиртни“. 

 

3. В чл. 16: 

 

а) в ал. 4, т. 3 думата „алкохолни“ се заменя с думата „спиртни“. 

 

б) ал. 3 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с „Отдел 

„Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

4. В чл. 17, ал. 2, т. 5 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят 

с „Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 

 

III. В разпоредбите на Глава Пета „Безопасност и организация на движението по 

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

 

1. В чл. 24, ал. 10 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят с 

„Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 
 

2. В чл. 26, ал. 6, т. 14 думите „Дирекция „Сигурност и обществен ред” се заменят 

с „Отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. 

 

IV. В разпоредбите на Глава Осма „Опазване на околната среда“, Раздел II 

„Отглеждане на домашни животни и птици“ се правят следните изменения и 

допълнения: 

 



1. Чл. 53 се изменя както следва: 

„Чл.53 (1) За паша в общински паркове, зелени площи и урбанизирани територии, 

гробищни паркове животните се задържат от Отдел „Контрол по сигурността и обществения 

ред”. За всеки започнат ден престой собствениците на задържаните животни заплащат по 30 

лева на глава за едър добитък и по 20 лева на глава за дребен добитък. 

(2) Ако собственикът на задържаното/ите животно/и е известен, се уведомява кога и 

къде е/са задържано/и животното/ите и задълженията, които произтичат за него за всеки ден 

престой. 

(3) Ако собственикът на задържаното/ите животно/и е неизвестен, се поставя 

съобщение на информационното табло на общинска администрация - Ботевград и интернет 

страницата на Общината. 

(4) Освобождаването на животните се извършва след представяне на квитанция за 

плащане на престоя по ал. 1, изр. второ и възстановяване на нанесените щети. 

(5) Ако собственикът не заплати разходите по престоя на животното/ите, не ги 

потърси в седемдневен срок от получаване на съобщението за задържането им или е 

неизвестен, същите се продават на публичен търг с явно наддаване.  

 

2. Чл. 54 се изменя както следва: 

„Чл.54. (1) Публичният търг с явно наддаване се обявява със заповед на Кмета на 

община Ботевград, която съдържа: 

1. вида на процедурата - публичен търг с явно наддаване; 

2. кратко описание на обекта на продажба; 

3. начална тръжна цена, която е в размер на седемдневния престой, съгласно чл. 53, 

ал. 1 от Наредбата; 

4. стъпка за наддаване в %-ти, но не повече от 5 % от началната тръжна цена; 

5. състав на комисията за провеждане на търга, не по-малко от трима членове, като 

един от тях е председател; 

6. дата, място и час на провеждане на търга и втора дата при неявяване на кандидати; 

7. условия за оглед на животното/ите. 

(2) Заповедта на Кмета на община Ботевград по ал. 1 се огласява чрез поставяне на 

информационното табло на общинска администрация - Ботевград и интернет страницата на 

Общината. 

(3) Тръжна документация за публичния търг с явно наддаване не се утвърждава. 

(4) Търгът се провежда в тридневен срок от датата на издаване на заповедта на Кмета 

на община Ботевград, а ако се пада в почивен ден, се провежда в първия следващ работен 

ден. В случай, че кандидати не се явят на първата дата, търгът се отлага за втората дата, 

която е не по-късно от три дни от първата. 

(5) Всеки дееспособен гражданин може да участва в публичния търг с явно наддаване.  

(6) Преди откриване на процедурата председателят на комисията снема 

самоличността на всички кандидати, вписва данните в протокол, който предоставя за подпис 

от страна на всички тях. 

(7) След откриване на процедурата от председателя на комисията не се допуска 

включване на нови участници. 

(8) Участниците наддават със съответната стъпка за наддаване, обявена в заповедта на 

Кмета на община Ботевград по чл. 54, ал. 1. 

(9) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване на цената, която предлага 

участникът. Всяко следващо наддаване представлява достигнатата цена, плюс определената 

стъпка. 



(10) Преди третото обявяване на последната предложена цена, председателят прави 

предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на 

наддаването. 

(11) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява 

участника, предложил най-високата цена, класирането и закрива публичния търг. 

(12) Комисията оформя протокола от търга и го представя на Кмета на община 

Ботевград, а при негово отсъствие на ресорния зам.-кмет, за утвърждаване в същия ден. 

(13) Копие от протокола се предоставя на спечелилия търга, който е длъжен в срок от 

24 часа от получаването да заплати цената. 

(14) От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди и 

разноските за престоя, а останалата част се предава на собственика, в случай, че е известен. 

Ако собственикът не е известен, остатъчната сума се задържа от Община Ботевград до 

изясняване на собствеността. 

(15) Ако в срок 1 месец от деня на продажбата, собственикът на животното/ите не се 

яви да получи остатъка от сумата по ал. 5 или продължава да не е известен, последната се 

внася в приход по сметка на Община Ботевград.“ 

 

V. В разпоредбите на Глава Десета „Административнонаказателни разпоредби“, 

се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В чл. 63: 

 

а) ал. 2 се изменя както следва: 

„(2) При първо нарушение се налага наказание глоба за физически лица в размер от 50 

(петдесет) лева до 1000 (хиляда) лева, а за ЕТ и юридически лица имуществена санкция в 

размер от 100 (сто) лева до 2000 (две хиляди) лева.“ 

 

б) ал. 3 се изменя както следва: 

„(3) При повторно нарушение в рамките на 12 месеца се налага наказание глоба за 

физически лица в размер от 150 (сто и петдесет) лева до 2000 (две хиляди) лева, а за ЕТ и 

юридически лица имуществена санкция в размер от 300 (триста) до 3000 (три хиляди) 

лева.“ 

 

в) ал. 4 се изменя както следва: 

„(4) При трето нарушение в рамките на 12 месеца се налага наказание глоба за 

физически лица в размер от 300 (триста) лева до 3000 (три хиляди) лева, а за ЕТ и 

юридически лица имуществена санкция в размер от 500 (петстотин) лева до 4000 (четири 

хиляди) лева.“ 

 

2. В чл. 64 думите и цифрите „60 на сто“ се заменят със „70 на сто“. 

 

3. Ал. 2 от чл. 66 се отменя. 

 

VI. В „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В §1. се създават нови т. 7, 8, 9, 10 и 11 както следва: 

„7. „Спиртни напитки“ са течности, предназначени за консумация, които съдържат 

най-малко 15 обемни процента етилов алкохол.  

8. „Повторно” е нарушението, извършено в рамките на 12 месеца от влизането в сила 

на наказателно постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение. 



9. „Трето нарушение“ е нарушението, извършено в рамките на 12 месеца от влизането 

в сила на наказателно постановление, с което лицето е било повторно наказано за същото по 

вид нарушение. 

10. „Маловажно“ е нарушението, при което извършеното деяние с оглед липсата или 

незначителността на вредните последици или с оглед на другите смекчаващи обстоятелства 

представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на 

административно нарушение от съответния вид. 

11. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в рамките на 12 

месеца от влизането в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се 

налага наказание за същото по вид нарушение.“ 

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ /П/* 

Кмет на община Ботевград 

 

 


