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НАРЕДБА № 1 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БАНСКО 
 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Чл.1. Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на 

нормалното спокойствие и организираност в обществото, безопасност на гражданите в община 
Банско и възможността те да упражняват съответните граждански права. 

Чл.2. Целта на тази наредба е осигуряване на приветлива, организирана и безопасна 
градска среда, хармоничност и толерантност във взаимоотношенията между гражданите на 
територията на община Банско. 

Чл.2а (нов, Решение №864/29.11.2018г. на ОбС) За места с повишени изисквания и 
засилена защита на обществения ред се считат: здравните заведения, детските заведения, 
учебните заведения, читалищата, залите, площадите, жп гарите, автогарите, обществени сгради, 
спортни стадиони и площадки, гробищата, парковете и градините, и другите места за 
обществено ползване. 

 
ГЛАВА ВТОРА 

ДЕЙНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ПУБЛИЧНИ МЕСТА 
 

Раздел I 
Забрани за извършване на определени дейности и поведение 

 
Чл.3. Забранява се просията на обществени места. 
Чл.4. Забранява се откритата употреба на алкохолни напитки в близост до детските и 

спортните площадки, освен на предназначените за това места. 
Чл.5.(1) Забранява се откритото 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 случаите, предвидени в закон или когато хладното оръжие е елемент от 
сценичното облекло или реквизита при исторически възстановки, чествания на официални 
празници или други традиционни културни мероприятия.  

(2) Лицата, стопанисващи заведенията за хранене и развлечения са длъжни да не допускат 
внасяне на предметите по ал. 1 от клиентите в заведенията.  

Чл.6.(1) Забранява се премахването не по установения ред и увреждането на афиши, 
плакати, обяви, реклами, некролози и др. подобни, поставени по съответния ред на 
предвидените за целта места. 

(2) Кметът на общината определя със заповед общинските места, където може да се 
поставя информацията по ал. 1, както и реда и условията за поставянето и премахването й. 

Чл.7. Забранява се събарянето, разместването и премахването на преместваеми обекти и 
елементи, не по установения за това ред.  
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Чл.8. Забранява се ползването на водите от общинските градски фонтани, обществени 
чешми и паркови водни площи за къпане на хора и животни, за пране, както и за миене на 
пътни превозни средства. 

 
Чл.9. Забранява се изхвърлянето на сняг върху общинските тротоари, площади и улични 

платна. 
Чл.10. Забранява се паленето на огън на публични места, освен на предназначените за 

това места. 
Чл.11. Забранява се съхранението на оборски тор по улиците, тротоарите, площадите,  

общинските озеленени площи, мери и пасища.   
Чл.12.(1) Забранява се ограничаването на достъпа на граждани до публични места, чрез 

поставяне на заграждения, прегради, ограничителни приспособления и др., освен в 
предвидените в закона случаи и по установения за това ред. 

(2) Забранява се влизането на лица в общинските гробищни паркове и общинските 
спортни площадки за времето от 22:00 часа до 06:00 часа. 

Чл.13.(1) Забранява се пускането и изключването на обществени осветителни уредби 
/улично, парково осветление и други/, освен от оправомощените за това лица и по установения 
за това ред. 

(2) Забранява се използването на пожарните хидранти извън предназначението им и не по 
установения за това ред.  

Чл.14. Забранява се поставяне на предмети по балкони, прозорци и фасади на сградите, 
когато не са закрепени и обезопасени и по този начин създават опасност за живота и/или 
здравето на гражданите и/или създават опасност от повреждане на чуждо имущество.  

Чл.14а. (нов, Решение №874/29.11.2018г. на ОбС) Забранява се извършването на следните 
дейности: 

(1) Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, 
независимо от произхода му, в жилищните зони и в близост до тях, с който се нарушава 
спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14:00 ч. и 16:00 ч. и между 23:00 и 7:00 
часа. 

(2) За нарушения на режима на спокойствие и нощна тишина се считат включването на 
озвучителни уредби в заведения за хранене и развлечение с действаща 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.1 часови диапазон.  

(3) Работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в 
жилищни зони за времето между 23:00 и 7:00 ч. 

(4) Забраната по ал.1 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или 
съгласувани по установения нормативен ред с Общинска администрация Банско и органите на 
МВР. 

 
 
 

Раздел II 
Изисквания към лицата, изпълняващи дейността „викачи” 

 
Чл.15. Обявен за нищожен с Реш. №353/21.02.2019г. на Адм. съд-Благоевград (1) 

Лицата, изпълняващи дейността „викачи”, са длъжни да извършват тази дейност по начин, по 
който не нарушава обичайните норми на морал и етично поведение. 
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(2) Лицата, изпълняващи дейността „викачи” следва да са в облекло – местна и 
традиционна за региона на община Банско носия или друго подходящо облекло, да носят на 
видно място съответно обозначение (бадж карта), съдържащо наименование на търговския 
обект, собствено, фамилно име и длъжността, която изпълнява лицето в търговския обект.  

Чл. 16. Обявен за нищожен с Реш. №353/21.02.2019г. на Адм. съд-Благоевград (1) 
Собствениците, ползвателите или наемателите на търговските обекти следва да запознаят 
лицата, изпълняващи дейността „викач” в съответния търговски обект, със задълженията им по 
настоящата Наредба, за което лицата, изпълняващи дейността „викач”, подписват декларация 
по образец (Приложение № 1). 

(2) Собствениците, ползвателите или наемателите на търговските обекти представят в 
община Банско копие от сключения договор с лицето, изпълняващо дейността „викач” в 
съответния търговски обект, както и декларацията по ал. 1 (Приложение № 1), в срок не по-
късно от един работен ден, считано от деня на подписването на договора от двете страни. В 
случай, че с лицето, изпълняващо дейността „викач”, няма подписан писмен договор, 
собственикът, ползвателят или наемателят на търговския обект, освен декларацията по ал. 1 
(Приложение № 1), предоставя и декларация по образец (Приложение № 2), че ползва услугите 
на такова лице. В този случай собствениците, ползвателите или наемателите на търговските 
обекти подават декларациите в срок от един работен ден от започване на дейността на викача в 
съответния търговски обект. 
 

Раздел III 
Организация на движението на територията на община Банско 

 
Чл.17.(1) Движението на товарни автомобили и други пътни превозни средства с 

допустима маса над 2,5 тона в гр. Банско се извършва само по определените трасета за 
транзитно и товарно движение, съгласно генералния план за организация на движението в гр. 
Банско. 

 (2) Върху имоти общинска собственост в гр. Банско 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.18. Забраните, посочени в чл. 17 не важат за: 
1. МПС с използван специален режим на движение, съгласно чл. 91 и чл.92 от ЗДвП; 
2. Специалните автомобили на дружествата, на които са възложени от община Банско 

дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 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 и ремонт на улиците, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална 
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. 
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Чл.19.(1) В зоните с ограничен достъп на 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; 

2. за МПС, зареждащи търговски обекти със стоки; 
3. за ППС, обслужващи строежи; 
4. МПС за инкасо и банкиране; 
5. МПС на охранителни фирми; 
6. МПС за заснемане на рекламни клипове и филми; 
7. МПС при използването им за обществени мероприятия /концерти, постановки, шествия 

и др./. 
(2) Разрешение за достъп се издава след подадена писмена молба по образец, съгласно 

Приложение № 3, 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. 

(3) Към молбата се прилагат копие от свидетелство за регистрация Част I и други 
документи, доказващи необходимостта от разрешението за достъп. 

(4) Разрешение за достъп, престой и паркиране се издава за период от време и съобразно 
часови график на достъп, престой и паркиране, посочени от молителя, при спазване на 
изискванията на ал. 5 и ал. 6. 

(5) Разрешение за достъп, престой и паркиране се издава за не повече от 1 година. 
(6) Разрешение за достъп, престой и паркиране се издава за часови график от 6.00 часа до 

8.00 часа и от 15.00 часа до 17.00 часа, в случаите по ал.1, т.2. 
(7) Разрешението за достъп, престой и паркиране се издава в 14-дневен срок от подаване 

на писмената молба.  
(8) Община Банско води и поддържа регистър за издадените разрешения за достъп, 

престой и паркиране. 
 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА 
(изм. и доп. с Решение №874/29.11.2018г. на ОбС) 

Раздел I 
Контрол 

 
Чл.20.(1) 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. 

(2) 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. 

 
Раздел II 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 

Чл.21. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 3, се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
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Чл.22. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 4, се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
100 лв.  

Чл.23.(1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 100 
лв. до 500 лв.  

(2) Лице, стопанисващо заведение за хранене и развлечения, което не изпълни 
задължението си по чл. 5, ал. 2 се наказва с глоба в размер от 100 лв. до 500 лв., а на 
едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 300 лв. 
до 1000 лв.  

Чл.24. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 6, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 50 лв. 
до 200 лв.  

Чл.25. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 7 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  

Чл.26. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 8 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.27. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 9 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.28. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 10 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.29. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.30. Лице, което наруши разпоредбата на чл.12 ал.1 и ал.2 се наказва с глоба в размер от 
50 лв. до 200 лв.  

Чл.31. Лице, което наруши разпоредбата на чл.13, ал. 1 или ал. 2 се наказва с глоба в размер 
от 50 лв. до 500 лв.  

Чл. 31а.(1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 14а се наказва с глоба от 100 до 300 
лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в 
размер от 200 до 2000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1000 
лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 
2000 до 5000 лв. 

Чл.32. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 14 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.33. Лице, изпълняващо дейността „викач”, което наруши разпоредбата на чл.15, ал.1, се 
наказва с глоба в размер от 100 лв. до 500 лв.  

Чл.34. За нарушение на изискванията по чл. 15, ал. 2, на собственика, ползвателя или 
наемателя на търговския обект се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв. - за физическите 
лица, и имуществена санкция в размер от 100 лв. до 400 лв. - за юридическите лица и 
едноличните търговци.  

Чл.35. Собственик, ползвател или наемател на търговски обект, който не изпълни 
задължението си по чл. 16, ал. 2 в установения срок, се наказва с глоба в размер от 100 лв. до  
200 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 200 лв. до 400 лв. - 
за юридическите лица и едноличните търговци.  

Чл.36. Лице, което наруши разпоредбата на чл.17 ал.2, се наказва с глоба в размер от 100 
лв. до 500 лв.  

Чл.37. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания.  
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Чл.38. Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят oт длъжностни 
лица, определени със заповед на кмета на общината.  

Чл.39. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или оправомощен от 
него заместник кмет. 
 
 
 

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 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. „Предназначени места за открита употреба на алкохолни напитки“ са търговските 
обекти, в които е разрешено по съответния ред да се продават и сервират спиртни напитки, 
вино и бира. 

4. „Лице, изпълняващо дейността „викач” е всяко физическо лице, наето по трудово 
или извънтрудово /гражданско/ правоотношение от собственик, ползвател или наемател на 
търговския обект, което публично популяризира стоките, услугите или репутацията на 
търговския обект и/или приканва други лица да ползват стоките и/или услугите  на търговския 
обект. 

5. „Търговски обект” е всяко място (питейни и/или заведения за хранене, кафенета, 
клубове, заведения за танци и/или еротични представления, хотели, мотели, магазини, 
площадки за развлекателни игри, аптеки, складове за търговия на едро и/или дребно, 
бензиностанции, хазартни заведения и други), помещение или съоръжение (например: маси, 
сергии, павилиони, будки и други), във или от което се извършват продажби на стоки и/или 
услуги, независимо че мястото, помещението или съоръжението може да служи и за други цели. 

6. „Нарушаване на обичайните норми на морал и етично поведение“ 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. 

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

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§2. Действащите към деня на влизане в сила на тази наредба пропуски и специални 
разрешения по НАРЕДБА №1 запазват действието си до 31.10.2016г. 

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

§4. Тази наредба се приема на основание чл.21 ал.1 т.8, т.13 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 76, ал.3 от Административнопроцесуалния 
кодекс с Решение №257 от Протокол №15/29.09.2016г. на Общински съвет-Банско. 
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§5. НАРЕДБА №1 приета с Решение № 154/31.03.2000г., допълнена с Решение 
№224/12.05.2000г., Решения № 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 от 08.02.2002г., Решение 
№504/22.02.2002г. на ОбС-Банско, допълнена с Решение №47/19.12.2007г. на ОбС-Банско, 
допълнена с Решение №300/22.12.2008г. на ОбС-Банско, допълнена с Решение 
№352/26.03.2009г. на ОбС-Банско, изменена и допълнена с Решение №583/17.12.2009г. и 
Решение №589/17.12.2009г. на ОбС-Банско, допълнена с Решение № 960/26.05.2011г., изменена 
и допълнена с Решение № 142/16.02.2012г., изменена и допълнена с Решение № 
373/20.12.2012г. на Общински съвет – Банско, изменена и допълнена с Решение № 
861/22.12.2014г. на Общински съвет – Банско, изменена и допълнена с Решение № 
59/21.12.2015г. на Общински съвет – Банско, се отменя. 

§6. Измененията и допълненията на наредбата са приети с Решение №.874 от Протокол 
№.44/29.11.2018г. г. на Общински съвет-Банско, както следва: 

1.1. Добавя се нов чл. 2а: 
За места с повишени изисквания и засилена защита на обществения ред се считат: 

здравните заведения, детските заведения, учебните заведения, читалищата, залите, площадите, 
жп гарите, автогарите, обществени сгради, спортни стадиони и площадки, гробищата, 
парковете и градините, и другите места за обществено ползване. 

1.2. Добавя се нов чл. Чл. 14а. Забранява се извършването на следните дейности: 
(1) Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, 

независимо от произхода му, в жилищните зони и в близост до тях, с който се нарушава 
спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14:00 ч. и 16:00 ч. и между 23:00 и 7:00 
часа. 

(2) За нарушения на режима на спокойствие и нощна тишина се считат включването на 
озвучителни уредби в заведения за хранене и развлечение с действаща 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. 1 часови диапазон.  

(3) Работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в 
жилищни зони за времето между 23:00 и 7:00 ч. 

(4) Забраната по ал.1 не се прилага при обществени или други прояви, разрешени или 
съгласувани по установения нормативен ред с Общинска администрация Банско и органите на 
МВР. 

1.3. Глава Трета се изменя, както следва: 
 

Раздел I 
Контрол 

 
Чл.20.(1) 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. 

(2) 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. 

 
Раздел II 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 
 

Чл.21. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 3, се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  
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Чл.22. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 4, се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
100 лв.  

Чл.23.(1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 5, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 100 
лв. до 500 лв.  

(2) Лице, стопанисващо заведение за хранене и развлечения, което не изпълни 
задължението си по чл. 5, ал. 2 се наказва с глоба в размер от 100 лв. до 500 лв., а на 
едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 300 лв. 
до 1000 лв.  

Чл.24. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 6, ал. 1 се наказва с глоба в размер от 50 лв. 
до 200 лв.  

Чл.25. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 7 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.  

Чл.26. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 8 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.27. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 9 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.28. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 10 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.29. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 11 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.30. Лице, което наруши разпоредбата на чл.12 ал.1 и ал.2 се наказва с глоба в размер от 
50 лв. до 200 лв.  

Чл.31. Лице, което наруши разпоредбата на чл.13, ал. 1 или ал. 2 се наказва с глоба в размер 
от 50 лв. до 500 лв.  

Чл.31а.(1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 14а се наказва с глоба от 100 до 300 
лева, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции в 
размер от 200 до 2000 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 физическите лица се наказват с глоби от 500 до 1000 
лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 
2000 до 5000 лв. 

Чл.32. Лице, което наруши разпоредбата на чл. 14 се наказва с глоба в размер от 50 лв. до 
200 лв.  

Чл.33. Лице, изпълняващо дейността „викач”, което наруши разпоредбата на чл. 15, ал. 1, се 
наказва с глоба в размер от 100 лв. до 500 лв.  

Чл.34. За нарушение на изискванията по чл. 15, ал. 2, на собственика, ползвателя или 
наемателя на търговския обект се налага глоба в размер от 50 лв. до 200 лв. - за физическите 
лица, и имуществена санкция в размер от 100 лв. до 400 лв. - за юридическите лица и 
едноличните търговци.  

Чл.35. Собственик, ползвател или наемател на търговски обект, който не изпълни 
задължението си по чл. 16, ал. 2 в установения срок, се наказва с глоба в размер от 100 лв. до 
200 лв. – за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 200 лв. до 400 лв. - 
за юридическите лица и едноличните търговци.  

Чл.36. Лице, което наруши разпоредбата на чл.17 ал.2, се наказва с глоба в размер от 100 лв. 
до 500 лв.  

Чл.37. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания.  
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Чл.38. Актовете за установяване на нарушения по тази наредба се съставят oт длъжностни 
лица, определени със заповед на кмета на общината.  

Чл.39. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или оправомощен от 
него заместник кмет. 
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Приложения: 
 
Декларация по образец (Приложение № 1) към чл.16, ал. 1 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
Долуподписаният (ата) ……………………………………………………………………………….. 
     (име/презиме/фамилия) 
 
с ЕГН ………………………, притежаващ (а) ............................................................................... 
       (№, издаден от, на) 
 
живущ(а) на адрес:  ............................................................................................................., 
 
с настоящата, на основание чл.16, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на Община Банско, 
 
в качеството си на лице, изпълняващо дейността „викач” при търговски обект:  
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(наименование на търговския обект) 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М 
 
Запознат (-а) съм със задълженията си по чл. 15 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на Община Банско. 
 
Място: гр.Банско 
 
Дата: ……………………………….. 
 
 
       ДЕКЛАРАТОР: ………………………. 
        (подпис) 
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Декларация по образец (Приложение № 2) към чл.16, ал. 2 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
 
Долуподписаният (ата) ……………………………………….................................... (посочват се трите 
имена на лицето), 
      
1. с ЕГН: ………………………, данни по документ за самоличност: лична карта №…………….., 
изд. на: ………….г. от МВР – ….. с адрес: 
..................................................................................................................................................................................., 
/*т. 1 се попълва, когато собственик/ползвател/наемател на обекта е физическо лице/ 
 
 
2. с ЕГН: ………………………, данни по документ за самоличност: лична карта №…………….., 
изд. на: ………….г. от МВР – ….., в качеството ми на представляващ 
…………………………………………………./посочва се наименованието на дружеството или ЕТ/, с 
ЕИК:………..………………………………………................., със седалище и адрес на 
управление:……………………………………………………………………………..………………………….  
/*т. 2 се попълва, когато собственик/ползвател/наемател на обекта е юридическо лице или едноличен 
търговец/, 
 
 
собственик/ползвател/наемател на търговски обект: ……………………………..…………………………… 
   /подчертава се вярното/                                                 /посочва се наименованието на търговския обект/ 
 
 
с настоящото, на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Банско, 
 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М, ЧЕ: 
 
За посочения търговски обект ползвам услугите на лице, изпълняващо дейността „викач“ по смисъла на 
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Банско, а имено: 
 
……………………………………………………………………………………………………..……….. 
/посочва се име, презиме, фамилия и ЕГН на лицето, изпълняващо дейността „викач“/. 
 
Място: гр.Банско 
 
Дата: ……………………………….. 
 
 
       ДЕКЛАРАТОР: ………………………. 
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3. Молба за издаване на разрешение за достъп, престой и паркиране (Приложение № 3) към 
чл.19, ал. 2 
 

 
МОЛБА  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА  
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ 

 
 

УВАЖАЕМИ КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО, 
 
С настоящото, на основание чл.19, ал. 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред 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. 19, ал. 5/ 

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

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: 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Прилагам следните доказателства:   
 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: ................................... 
                                                                                                                            /Петър Баряков/ 

 
 


