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НАРЕДБА №1  

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СОБСТВЕНОСТ И ИНФРАСТРУКТУРА, ПОДДЪРЖАНЕ И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТРАНСПОРТ И 

ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА БАНСКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Банско 
31.05.2021г. 
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        Глава първа 
                                                              Общи разпоредби 
 
 Чл. 1. /1/  Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване, 
опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и 
инфраструктура, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на 
движението на територията на община Банско. 
 /2/ Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и 
юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е на 
територията на община Банско. 
 /3/ С Наредбата се създават условия за превенция на нарушенията и се определят 
санкции за техните извършители. 
       /4/ В Наредбата се определят правомощията на общинската администрация и другите 
институции за контрол и налагане на санкции. 
 Чл. 2. Целта на тази Наредба е осигуряване на приветлива, организирана и безопасна 
градска среда, хармоничност и толерантност във взаимоотношенията между гражданите и 
пребиваващите на територията на община Банско. 
 Чл. 3. За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се 
считат: здравни заведения, детски заведения, учебни заведения, читалища, зали, площади, 
жп гари, автогарите, обществени сгради, спортни стадиони и площадки, гробища, паркове и 
градини, и други места за обществено ползване. 
 
                                                                     Глава втора  
                       Осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред  
 

Чл. 4. За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите и пребиваващите на 
територията на община Банско се забранява:  

/1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, 
вибрации, вредни облъчвания над допустимите норми, съгласно действащото 
законодателство. 

/2/ Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, 
независимо от произхода му в жилищни сгради и в близост до тях, с който се нарушава 
спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14:00 часа до 16:00 часа и от 23:00 
часа до 08:00 часа.  

/3/ За нарушение на режима на спокойствие и нощна тишина се считат включването на 
озвучителни уредби в заведения за хранене и развлечение с действащата категория на 
открито, както и в закрити помещения, които не са звуково изолирани или допускат 
музиката да се чува извън тях за посочения в ал. 2 часови диапазон. 

/4/ Работа и зареждане на обекти за производство, съхранение и търговия, разположени 
в жилищни зони за времето между 23:00 часа и 8:00 часа.  

/5/ Забраната по ал. 2 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или 
съгласувани по установения нормативен ред с общинската администрация и органите на 
МВР. 
 

 Чл. 5. На територията на община Банско се забранява: 
  /1/ Извършване на действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по 

улици, площади, паркове и други обществени места. 
 /2/ Просията на обществени места. 

     /3/  Спане по пейки или на земята в паркове, градини и други обществени места. 
/4/  Носене на хладно оръжие /ножове, саби  и др. подобни метални предмети с остър 

връх и/или режещо острие/, палки, бухалки, боксове, спрейове със задушливи, лютиви и 
сълзотворни газове и електрошокови оръжия на обществени места, с изключение на 
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случаите, предвидени в закон или когато хладното оръжие е елемент от сценично облекло 
или реквизит при исторически възстановки, чествания на официални празници или други 
традиционни културни мероприятия. 

/5/ Лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения са длъжни да не допускат 
внасянето на забранените предмети по ал. 4 от клиентите в заведението. 

/6/ Употреба на алкохолни напитки в близост до детските и спортни площадки, освен 
на предназначените за това места. 

/7/ Продажбата и сервирането на спиртни напитки и тютюневи изделия на лица под 18 
години, и Продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица във видимо нетрезво 
състояние.  
      /8/ Откритото излагане и рекламиране на порнографски материали, както и продажбата 
им на лица под 18 години. 

/9/ Допускането на лица под 18 години до обществени места, в които се представят 
програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали и игрални казина. 

/10/ Организирането и провеждането на масови хазартни игри и залагания, освен в 
специално предназначените за целта заведения, 

/11/ Продажбата на пиротехнически средства, като ракети, пиратки, бомбички и други, 
на малолетни и непълнолетни лица. 

/12/ Продажбата на посочените в ал. 11 средства извън предназначените за целта 
специализирани магазини и складове, както и без разрешение от съответните институции и 
без задължителните към тях документи – инструкция за начин на употреба, сертификат за 
качеството и състав. 

/13/  Хвърлянето, възпламеняването или задействането по какъвто и да е начин на 
средствата по ал. 11 на открити обществени места, като спортни площадки, лечебни 
заведения, училища, детски градини и други. 

/14/ Извеждането и разходката на кучета и други опасни животни без намордник и 
повод, както и допускането им в обществени заведения и на обществени места. 

/15/ Поставянето на недобре закрепени рекламни материали, транспаранти и саксии по 
балкони, прозорци и перила, представляващи опасност за минувачите. 

/16/ Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места – общинска 
собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, 
паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава 
обществения ред и спокойствието на гражданите, без разрешение на Кмета на община 
Банско. 

/17/ Паленето на огън на публични места, освен на предназначените за това места. 
/18/ Съхранението на оборски тор по улиците, тротоарите, площадите, общинските 

озеленени площи, общински мери и пасища. 
/19/ Всякакъв вид строителство и подготовка за строителство за периода от 15 Декември 

на настоящата година до 31 Март на следващата година. 
 

 
                  Глава трета  
                         Опазване на общинската собственост и инфраструктура   
 

Чл. 6. За опазване на общинската собственост и инфраструктура се забранява 
разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табели, пейки, автобусни навеси, пътни 
знаци, чешми, фонтани, елементи от декоративната и естествената градска украса, табла за 
разлепване на афиши, съобщения и реклами, съоръжения за игра на деца на детските и 
спортни площадки, както и на всички останали елементи на градската инфраструктура. 

Чл. 7. Забранява се поставянето на павилиони, сергии, фургони и крепежни елементи и 
други подобни без съответното разрешение и извън определените за целта места. 
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     Чл. 8. Забранява се поставянето, съхраняването и складирането на стоки и амбалаж по 
площади, тротоари, улици и декоративни настилки. 
      Чл. 9.  Забранява се поставянето върху общински терени на маси за открито сервиране и 
изграждане на сезонни тераси към търговски обекти, без надлежно разрешение или извън 
площта, определена за това от община Банско. 
      Чл. 10. Забранява се поставянето на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози, 
нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта места. 
      Чл. 11. Забранява се повреждането, унищожаването, премахването, преместването или 
разместването на пътни знаци, указателни табели на противопожарни хидранти, обяви, 
реклами, нагледни агитационни материали, паркова мебел и други подобни, поставени на 
определените за целта места. 
       Чл. 12. Забранява се писане, драскане и рисуване по фасадите и вътрешната част от 
общите части на сградите, по оградите, пътните знаци и пътните съоръжения. 
       Чл. 13. Забранява се повреждането, премахването или унищожаването на осветителни 
тела и на съоръженията на уличното и парково осветление. 
       Чл. 14. Забранява се пускането и изключването на обществени осветителни тела, освен 
от оправомощените за това лица и по установения за това ред. 
       Чл. 15. Забранява се повреждането или унищожаването на настилките и парковите 
съоръжения в озеленените площи. 
       Чл. 16. Забранява се повреждането или унищожаването на пътни и тротоарни настилки, 
съоръжения и принадлежности на площадите, уличната, пътната и алейната мрежа, 
телефонни апарати за обществено ползване, озеленените площи, декоративни пешеходни 
плочници и скулптурно-декоративни елементи на сградите. 
       Чл. 17. Забранява се провеждането на панаири, традиционни сборове и масови 
атракционни прояви извън местата, определени за целта от Кмета на община Банско. 

 Чл. 18. /1/ Събрания, митинги и манифестации могат да се повреждат от граждани, от 
сдружения, от политически и други обществени организации, по реда и при спазване на 
изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

/2/ Организаторите на проявите са длъжни да осигурят спазването на обществения ред 
при провеждането им, както и опазване на общинските терени от замърсяване, повреждане 
или унищожаване. 
 Чл. 19. Забранява се поставянето на партийни символи в държавни и общински 
учреждения и организации. 
       Чл. 20. Забранява се отварянето и влизането под какъвто и да е предлог в подземните и 
надземните инсталационни колектори без писмено разрешение на органите и 
организациите, които ги стопанисват. 
       Чл. 21. Забранява се закриването, повреждането и унищожаването на маркировката на 
електроразпределителните, топлофикационни, ВиК, телефонни съоръжения и пожарни 
хидранти. 
        Чл. 22. Забранява се регулирането на водата за обществени нужди със спирателни 
кранове от граждани и лица, неоправомощени по съответния ред.        
 Чл. 23. /1/Забранява се паркирането на товарни и леки МПС върху тротоарите (освен в 
случаите разрешени от Закона за движение по пътищата и съобразно с Генералния план за 
организация на движението на територията на гр. Банско), пешеходните зони и тревните 
площи. 
        /2/ Забранява се местодомуването  на селскостопанска техника и прикачен инвентар по 
улиците и тротоарите на Общината.  
        Чл. 24. Забранява се паркирането или поставянето на фургони, каравани, кемпери и 
други мобилни средства за подслон и/или за търговска дейност на общински терени без 
разрешение на Кмета на община Банско. 
        Чл. 25. Лицата, които повреждат общински недвижими имоти и/или общински 
движими вещи, когато деянието не представлява престъпление по Наказателния кодекс на 
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Република България, се наказват по тази Наредба, независимо от имуществената 
отговорност за причинените вреди. 
 
                           Глава четвърта  
 Поддържане и опазване на околната среда 
 
       Чл. 26. С цел поддържане и опазване на околната среда на територията на община 
Банско на гражданите се забранява: 

/1/ Паленето на смет в контейнери и на всякакви отпадъци, намиращи се по уличните 
платна, тротоари и зелени площи. 

/2/ Изнасянето на кофите за смет на уличните платна и в жилищните комплекси, освен 
на определените за това места. 

/3/ Използването на кофите и контейнери, определени за битова смет от учреждения, 
фирми, търговски организации за отпадъци от производствена дейност. 

/4/ Изхвърлянето на всякакви видове отпадъци, предмети и води от терасите и 
прозорците на жилищни сгради и в мазетата на жилищни блокове. 

    /5/ Късането на цветя, повреждането и унищожаването на цветни алеи и дървета по 
улиците и парковете. 

/6/ Резитба и кастрене на клони на дървета  и храсти на обществени места, без 
разрешение за това на община Банско. 

/7/ Повреждане на озеленени площи чрез отъпкване и преминаване на превозни 
средства. 

/8/ Разхождането на кучета без намордник и други домашни животни на територията 
на училища, детски градини, спортни и детски площадки, паркове и зелени площи и други 
обществени места в урбанизираните територии.  

/9/ Пускането на селскостопански животни в парковете, градинките, училищата и 
детските площадки и зелените площи край жилищните комплекси. 

/10/ Замърсяването по какъвто и да е начин и изхвърлянето на всякакви видове дребни 
отпадъци по улици, площади, градинки, обществени заведения, превозни средства. 
        /11/ Изпускането на отпадъчни и други води по улици и дворове. 

 /12/ Смяната и изливането на отработени масла от МПС по зелените площи, улиците и 
паркингите, както и миенето на МПС, освен на определените за целта места. 

   /13/ Изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на нерегламентирани места. 
        /14/ Складирането на оборски тор по тротоари, улици, входно-изходни пътни артерии и 
извън определените за това места. 

 /15/ Складиране на лесно запалими материали в стълбища, проходи, коридори и 
площадки на жилищните и обществените сгради. Складирането на дърва, въглища и други 
суровини за отопление по тротоари, зелени и други обществени площи. 

 /16/ Използването на нестандартни горивни материали – гума, пластмаса и други 
подобни за отопление или технологични нужди. 

 /17/ Извършване на дейности, свързани с отделянето на неприятни дразнещи миризми, 
установено органолептично. 

 /18/ Използването на локални котелни инсталации, които замърсяват въздуха като 
отделят сажди и дим над допустимите норми.  

Чл. 27. Физическите лица  и представителите на юридическите лица са длъжни да: 
/1/ Поддържат в чист и естетически вид сградите и дворовете, в които живеят или които 

са им предоставени за ползване. 
/2/ Поддържат в чист и естетически вид обществени помещения и пространствата около 

тях, както и тротоари, зелени площи, прилежащи към собствените им имоти или 
предоставени им за ползване или стопанисване. 
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       Чл. 28. Физическите лица и представителите на юридическите лица, притежаващи 
и/или ползващи парцели на територията на общината с излаз към улица, са длъжни да 
поддържат и почистват тротоарите и канавките пред тях от смет, сняг и лед.  

Чл. 29. Физическите лица и представителите на юридическите лица са длъжни при 
извършване на ремонтни и строителни работи или строежи да обграждат строителните 
площадки с плътни огради и/или предпазни мрежи по форма и план, съгласувани с 
техническата служба при общинската администрация. Задължени са да притежават 
документ указващ възможността за складиране на строителни материали на обществени 
площи и документ указващ начина и мястото на изхвърляне на строителния отпадък. 

   Чл. 30. При снеговалеж и заледяване, всички ръководители на публични учреждения, 
търговски дружества и кооперации, юридически лица с нестопанска цел, еднолични 
търговци, лица упражняващи свободна професия и физически лица, обитаващи сгради или 
обособени обекти в етажната собственост, са длъжни, лично или чрез трети лица, да 
организират своевременно и постоянно почистване на тротоарите и площадките в района на 
сградите, които заемат, съответно пред жилищните сгради, за осигуряване на нормален 
работен процес, безопасно движение и достъп до сградите. 

Чл. 31. При почистване на сняг се забранява натрупването му върху тротоарите, без да 
се остави място за движение на пешеходците, както и в обсега на автобусните спирки и 
срещу входове на гаражи, в уличните регули и решетки за оттичане на водата. 
 
                             Глава пета  
                                       Транспорт и безопасност на движението  
 

Чл. 32. Движението на товарни автомобили и други пътни превозни средства с 
допустима маса над 2,5 тона се извършва само по определени трасета за транзитно и 
товарно движение, съгласно генералния план за организация на движението на територията 
на община Банско. 

Чл. 33. Върху имоти общинска собственост се забранява престоят и паркирането на 
автобуси, както и на товарни автомобили и други пътни превозни средства с допустима 
маса над 2,5 тона, освен на определените за целта места. 

Чл. 34. Забраните в чл. 32 и чл. 33 не важат за: 
/1/ МПС с използван специален режим на движение, съгласно чл. 91 и чл. 92 от ЗДвП; 
/2/ Специални автомобили на дружествата, на които са възложени от община Банско  

дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите 
за обществено ползване, когато изпълняват посочените дейности; 

/3/ Специалните автомобили на експлоатационните дружества – собственици или 
ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, когато се използват за 
отстраняване на аварии или извършване на поддръжка; 

/4/ Автомобилите на Домашен социален патронаж в община Банско – при изпълнение 
на служебните им задължения; 

/5/ Автомобилите на дружествата, изпълнители на възложени от община Банско работи  
по поддържане на ремонт на улиците, поставяне и поддръжка на вертикалната и 
хоризонталната сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление; 

/6/ Специалните автомобили на община Банско и службите за контрол при извършване 
на дейността по принудително преместване на паркирано в нарушение на правилата за 
движение превозно средство. 

Чл. 35. /1/ В зоните с ограничен достъп за МПС се допуска движението, престоят и 
паркирането на единични МПС за обслужване на търговските и други обекти въз основа на 
разрешение за достъп, издадено от Кмета на общината за: 

1. Автобуси, изпълняващи „специализиран“ и „случаен“ превоз на пътници с цел 
туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, тържества, абитуриентски балове и 
други подобни; 
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2. Автомобили за таксиметров превоз на пътници; 
3.  МПС, зареждащи търговски обекти със стоки; 
4.  ППС, обслужващи строежи; 
5. МПС  за инкасо и банкиране;  
6. МПС  на охранителни фирми; 
7. МПС за заснемане на рекламни клипове и филми;  
8. МПС при използването им за обществени мероприятия  /концерти, постановки, 

шествия и др./ 
/2/ Престоят и паркирането на МПС обслужващи и зареждащи търговските обекти 

разположени по ул. „Найден Геров” в участъка от ул. „Явор” до кръстовището с ул. „Георги 
Настев“ и за ул. „Пирин” в участъка от кръстовището с ул.“Христо Матов“ до 
кръстовището с ул. „Полежан” за периода от 01 Декември до 31 Март, да става в часовия 
интервал от 10:00 часа до 16:00 часа. 

/3/ Пропуск за достъп се издава след подадена писмена молба по образец, съгласно 
Приложение № 1  до Кмета на община Банско, съдържаща данни за срока на разрешението, 
зоната за достъп, престой и паркиране, часови график и държавен контролен номер на 
МПС. 

/4/ Към молбата се прилагат копие от свидетелство за регистрация Част I и други 
документи, доказващи необходимостта от разрешение за достъп. 

/5/ Разрешение за достъп, престой и паркиране се издава за период от време и 
съобразно  часови график за достъп, престой и паркиране, посочени от молителя, при 
спазване на изискванията на ал. 2 и ал. 7. 

/6/ Разрешението за достъп, престой и паркиране се издава за не повече от 1 година. 
/7/ Разрешението за достъп, престой и паркиране се издава за часови график от 8:00 

часа до 17:00 часа, в случаите по ал. 1 . 
/8/ Разрешението за достъп, престой и паркиране се издава в 14-дневен срок от 

подаване на писмената молба. 
/9/ Община Банско води и поддържа регистър за издадените разрешения за достъп, 

престой и паркиране. 
Чл. 36. Кметът на общината, съобразно със спецификата на територията и съгласувано 

с полицията и горското стопанство, определя: 
/1/ Улиците и пътищата, по които се въвеждат ограничения или забрана за движение на 

превозни средства, строителни и селскостопански машини. 
/2/ Постоянните места и режим за паркиране на превозните средства, както и 

временните места за панаири, традиционни сборове и събори, масови атракционни и 
спортни прояви. 

/3/ Местата за събиране на добитъка за паша и улиците, по които той се извежда. 
Чл. 37.  Забранява се: 

        /1/ Паркирането извън разрешените за целта места; 
       /2/ Паркирането върху противопожарни хидранти; 
       /3/ Слагането на покривало върху превозните средства, паркирани на улиците, 
булевардите и площадите на централната градска част. 

  /4/ Завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркирането с трайни 
знаци за паркиране на превозни средства  върху части от улици, тротоари, площади и алеи в 
жилищни комплекси и в откритите паркинги; 

/5/ Забранява се придвижването на превозни средства с животинска тяга, без да са 
регистрирани в община Банско, обозначени и оцветени по съответния ред, управлението им 
от малолетни, преминаването им през централна градска част или без да са оборудвани с 
престилки за животински отпадъци; 

  /6/ Движението на верижни машини по асфалтовите пътища на общината без 
разрешение на съответните органи на общинската администрация; 
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  /7/ Премахване, преместване или унищожаване на пътни знаци и елементи на 
светлинната сигнализация, свързани с безопасността на движението; 

  /8/ Движението на таксиметрови МПС без отличителни знаци за дейността си, 
указателни табели  с тарифите, по които работят и таксиметрови апарати; 

/9/ Водачите на таксиметрови коли да ползват различни от  определените за тях 
местостоянки.  
 
            Глава шеста 
                                    Административнонаказателна отговорност 

Чл. 38. Контролът по спазване на разпоредбите на настоящата Наредба се възлага на 
длъжностните лица в отдел „ОРС“ на общинска администрация Банско и на служителите на 
РУ – Банско. 

Чл. 39. При необходимост, нарушенията на Наредбата се установяват с помощта на 
лицензиран шумомер, измерващ вдигането на шум над граничните стойности, 
регламентирани в Приложение № 2 към чл. 5 Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и 
МОСВ.  

Чл. 40. Установяването на нарушенията по тази Наредба, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

Чл. 41. /1/ Актовете за установяване на нарушения по тази Наредба се съставят от 
длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на общината. 

/2/ Длъжностните лица по ал. 1 са длъжни  да съставят актове на нарушителите за 
всяко установено от тях нарушение. 

Чл. 42. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или 
оправомощен от него заместник-кмет. 

Чл. 43. Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 
18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост. 

Чл. 44. 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. 

Чл. 45. За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на 
възраст от 14 до 16 години и лица, поставени под пълно запрещение, отговарят съответно 
родителите, попечителите и настойниците, които са допуснали извършването им.  

Чл. 46. При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на 
МВР за съставените актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които 
работят. 

Чл. 47. За всички неуредени случаи в настоящата Наредба се прилагат разпоредбите 
на Закона за административните наказания и нарушения. 

Чл. 48. /1/ При констатирани нарушения на разпоредбите по настоящата Наредба  и 
съставен акт за установяването им се налагат следните санкции: 

1. За нарушения по чл. 4 от глава втора се налагат санкциите предвидени в Закона за 
защита от шума в околната среда. 

2. За нарушения по чл. 5 от глава втора – глоба от 50 лева до 500 лева за 
физическите лица и едноличните търговци и имуществена санкция от 500 лева до 2000 лева 
за юридическите лица; 

3. За нарушения по глава трета - глоба от 50 лева до 500 лева за физическите лица и 
едноличните търговци и имуществена санкция от 500 лева до 2000 лева за юридическите 
лица; 

4. За нарушения по глава четвърта - от 50 лева до 500 лева за физическите лица и 
едноличните търговци и имуществена санкция от 500 лева до 2000 лева за юридическите 
лица; 
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5. За нарушение на глава пета – от 50 лева до 500 лева за физическите лица и 
едноличните търговци и имуществена санкция от 500 лева до 2000 лева за юридическите 
лица; 

Чл. 49. /1/ За явно маловажни случаи на нарушения на разпоредбите на настоящата 
Наредба се налага глоба в размер от 10 лева до 50 лева. 

/2/ „Явно маловажни случаи“ са деяния /действия и бездействия/, представляващи 
нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба с много ниска степен на обществена 
опасност, които не са довели до вредни последици. 

 
                                                              Допълнителни разпоредби  

 § 1. По смисъла на тази Наредба: 
1. „Обществени  места“ са всички места, които са обществено достъпни  и/или 

предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или на правото на 
достъп. 

2. „Публични места“ са вид обществени места и включват общински имоти, 
общинските площади, пешеходни зони, плочници, улици, тротоари, паркинги, паркоместа, 
градини и паркове, алеи за пешеходци, алеи за велосипедисти, пътеки на здравето, 
озеленени площи, зони за отдих, детски и спортни площадки. 

3. „Нарушаване на обичайните норми на морал“ са всякакви действия, 
изразяващи се в предизвикателно поведение, неприлични изрази и/или жестове, 
демонстриране на неуважение към конкретни лица и/или обществото, агресивно натрапване 
на стоките, услугите или репутацията на конкретен търговски обект на конкретни лица 
и/или обществото. 

4. „Зоните за ограничен достъп на МПС“ са зони, в които е въведена забрана за 
движение, престой и паркиране на моторни превозни средства. 

 
                       Преходни и заключителни разпоредби 
 

§ 1. Започнатите производства по издаване на  разрешения до влизане в сила на тази 
наредба се довършват по досегашния ред. 

§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината. 
§ 3. Настоящата Наредба се изменя по реда на нейното приемане. 
§ 4. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 76, ал. 3 от Административно-

процесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация.  

§ 5. Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Банско е приета с Решение № 257 от Протокол № 15/29.09.2018г., 
изменена и допълнена с Решение № 874 от Протокол № 44/29.11.2018 г. на Общински съвет 
– Банско. 

§ 6. Настоящата Наредба влиза в сила след влизане в сила на Решение №385 от 
Протокол №26/31.05.2021г. на Общински съвет – Банско. 

                                    
 
 
 

Председател на Общински съвет: …………........... 
                                                                 /Димитър Русков/ 
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Приложения: 

 
1. Молба за издаване на разрешение за достъп, престой и паркиране (Приложение № 1) 
към чл. 35, ал. 3 

 

 

МОЛБА  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА  

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ 

 

УВАЖАЕМИ КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО, 

 

С настоящото, на основание чл. 35, ал. 3 от Наредба № 1 за осигуряване, опазване и 
поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктура, 
поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на 
територията на община Банско, моля да бъде издадено разрешение за достъп, престой и 
паркиране на следното МПС: 

  …………………………………………………………………………………………………, 

            /посочва се вид МПС, марка, модел, регистрационен номер/ 

 

собственост на …………………………………………………………………………………….. 

                                        /посочва се собственикът на МПС/ 

Моля разрешението да се издаде за: 

1. Данни за зоната за достъп, престой и паркиране /описва се конкретно място, улици и 
др./: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. Срок на разрешението /посочва се времевия период, съгласно посочения в чл. 35, ал. 7/ 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. Часови график на достъп, престой и паркиране /посочва се за кои часове се иска, 
когато е приложимо; в останалите случаи се посочва „неограничен”/ 

 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

4. Допълнителни обяснения: 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

Прилагам следните доказателства:   

 

……………………………………………. 

 
Дата: ……………………..                         С уважение:......................... 
 гр. Банско                                                                                                            /подпис/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


