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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл.1.(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, 
свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на 
публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и 
отдих на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна 
екологична среда и чистота на населените места, опазване здравето на хората на 
територията на Община Девин. 
 (2) Наредбата намира приложение по отношение на: 
 1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 
територията на Община Девин; 
 2. Собствениците и наемателите на жилищни сгради; 
 3. Управителите на етажната собственост, по отношение на 
предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени; 
 4.Управителите на търговски дружества, едноличните търговци, 
ръководителите на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност 
на територията на община Девин. 
 (3) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация, 
свързани с осъществяване на дейността и целите, посочени в ал. 1, както и реда 
за констатиране на нарушения, определяне и налагане на санкции. 
 

РАЗДЕЛ II 
ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

 
 Чл.2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, 
ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да 
опазват от повреди общинската собственост. 
 

 Чл.3. Забранява се:  
1. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Тютюнопушенето в закритите 

обществени места. 
2. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Тютюнопушенето в помещенията с 

обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към със 
спомагателно и обслужващо предназначение. 

3. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Тютюнопушенето на следните открити 
обществени места: 

а/ прилежащи терени и територии на детски ясли, детски градини, 
училищата, ученическите общежития и местата където се предоставят 
социалните услуги за деца. 

б/ площадки за игра на които са организирани мероприятия за деца и 
ученици. 

в/ спортни обекти, летни кина и театри - по време на спортни и културни 
прояви. 
 4. Миенето на автомобили и прането на килими, черги и други върху 
уличното платно; 
 5. Отвеждането на фекални води извън септичните ями; 
 6. Отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, 
обществени перални и други търговски и промишлени обекти на уличното 
платно; 
 7. Замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и 
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рекламни материали (обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, 
рекламни съоръжения, информационни табла и други подобни), поставени с 
разрешение на Кмета на Община Девин; 
 8. За разполагането на агитационни и / или рекламни материали или 
съобщения на  дървета, фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. 
подобни, без издадено разрешение от компетентен орган, отговорност носят 
лицата, извършващи разполагането и / или техните възложители; 
 9. Повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни 
знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, телефонни 
апарати и кабини, контейнери или други съоръжения за отпадъци, поставени с 
разрешение на Кмета на Община Девин; 
 10. Повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други 
действия по отношение на паметници, паметни плочи, барелефи и други 
подобни; 
 11. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен 
материал или насипни товари около сгради, по улици, площади, паркове, 
междублокови пространства и тротоари за повече от 14 дни. След този срок се 
заплаща такса в размер на 1.00 лв. на кв.м. заемана площ за всеки просрочен ден; 
 12. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит, 
незагасена пепел и други огнеопасни предмети в контейнери или други 
съоръжения за отпадъци, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни 
дейности, извън определените за целта места; 
 13. Изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, пластмаси, смоли и други 
вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда; 
 14. Събирането на лечебни, декоративни или защитени растителни видове 
от неразрешени от общината територии чрез чупене, повреждане или 
изкореняване; 
 15. Повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и 
друга растителност без разрешение на Кмета на Община Девин или 
компетентните органи; 
 16. Повреждането, изсичането или изкореняването на ценни дървесни 
видове от типа: 
 Иглолистни: Метасеквоя, Веймутов бор, Морски бор, Лиственица, 
Псеудогуца, Хамеципарис, Кедър, Кипарис, Гръцка ела, Испанска ела, Ела 
конколорка, Юниперус виргиниана, Либоцедрус, Секвоя, Гинко;  
 Широколистни: Чинар, Пауловния, Каталпа, Бряст, Орех, Бреза, 
Американски дъб, Лириодендрон, Софора, Мъждрян, Целтис, Липа, Конски 
кестен, Питомен кестен, Черница, Смокиня, Брусонеция, Ликвидамбар, 
Магнолия, Хипофас, Китайски мехурник, Церцис, Японска вишна, Албиция; 
Декоративни храсти: Цидония, Лагерстремия, Хибискус, Нар, Леска, 
Лавровишна, Юниперус, Котонеастер, Фотиния, Вистария, Юка, Пираканта, 
Мелия, Нандина, Жасмин; 
 17. Организирането, провеждането и участието в нерегламентирани от 
държавата или общината хазартни игри; 
 18. Използването на озвучителна техника, включително и за религиозни 
цели, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено 
разрешение от Кмета на Община Девин; 
 19. Ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна 
уредба, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да 
преустанови използването й, същата се изземва със съставянето на констативен 
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протокол. 
 20. (доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г.) Извършването на неприлични и 
непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и поведение по 
улици, площади и други обществени места, както и използването на неприлични 
изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на 
властта, скарване, сбиване и други действия с които се нарушава обществения 
ред и спокойствие. 
 21. (доп. с Решение № 67 от 30.06.2009 г.) Използването на ластици, прашки и 
други подобни приспособления за хвърляне на камъни и взривяване на 
бомбички, стрелба с огнестрелно оръжие и други средства, с които се нарушава 
обществения ред и спокойствието на гражданите и представлява опасност за 
техния живот. 

22. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) На водачите на Моторни превозни 
средства /МПС/, извършването на демонстративни маневри, изразяващи се в 
контролирано странично движение, описване на полукръгове или кръгове на 
място, продължително форсиране на двигателя или приплъзване на гуми, 
провеждането на състезания - /гонки/ и използване на звуков сигнал извън 
случаите, предвидени в Закона за движение по пътищата. 

23. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Употребата на алкохол и други 
упойващи вещества по всяко време на открито по улици, тротоари, площади, 
паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски 
ясли и градини и други открити места за трайно задоволяване на обществените 
потребности в населените места на Община Девин с изключение на случаите на 
организирани и разрешени по законов ред чествания, събори и други прояви”. 

24 . (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Употреба и игри с взривни вещества, 
оръжие, газово оръжие, въздушни пушки и други, които създават опасност за 
живота и здравето на гражданите, както и достъпа на лица носещи 
гореизброеното в заведения за хранене и развлечения, Интернет клубове, зали за 
хазартни игри, училища, игрища, стадиони, спортни зали и други обществени 
места. 
  

Чл.4. Посетителите на обществени заведения са длъжни да спазват 
установените правила за вътрешния им ред. 
 

 Чл.5.(1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от 
представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона 
за вероизповеданията. 
 (2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 
надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или 
религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други 
разпоредби, свързани с опазването на обществения ред. 
 (3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 
надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при 
спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите. 
 

РАЗДЕЛ III 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА 

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 
 
 Чл.6.(1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на 
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производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, 
паркинги, кооперативни пазари и други имоти, се осигурява от собствениците 
или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват . 
 (2) Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал.1 обекти са 
длъжни да не допускат напускането на обекта на МПС, създаващи предпоставка 
за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия. 
 (3) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и 
изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите 
условия и техника за измиване и  почистване на излизащите МПС. 
 (4) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на 
обекта до отстраняване на допуснатите нарушения. 
 

 Чл.7.(1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни 
сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:  
 1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет 
на етажната собственост или на назначен портиер или чистач; 
 2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и 
съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии; 
 3. Собствениците на МПС - по отношение на местата за паркирането им. 
 

 Чл.8. Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните 
търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени 
организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да 
отстраняват падналия сняг по тротоарите и пространствата, прилежащи към 
сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и 
създаващите пречки за преминаването на пешеходци. 
 

 Чл.9.(1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни 
да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид; да изпълняват в 
определения срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени 
по смисъла на ал. 2 от този член. 
 (2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, 
преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, 
вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, 
временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, 
както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в 
интерес на сигурността, безопасността на движението, хигиената, здравето и 
спокойствието на гражданите. 
 

 Чл.10. Задължават се: 
 (1) юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите 
от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения. 
 (2) лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската 
администрация, да се явят в съответния ден и час, в съответната служба или 
отдел, освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.  
 

 Чл.11. Забранява се:  
 1. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено 
разрешение от  компетентен орган; 
 2. Рекултивацията на терени без необходимите разрешителни; 
 3. Забранява се използването на междублоковите пространства и 
пространствата между сградите - общинска собственост за земеделски цели и 
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животновъдство. 
 

РАЗДЕЛ IV 
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 
 
 Чл.12. В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и дворове 
се забранява в часове извън интервала от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 
20.00 ч: 
 
 1. Извършването на строително - монтажни или ремонтни дейности, 
създаващи силен шум смущаващ обитателите на други жилища; 
 2. Извършването на производствени или други дейности, смущаващи 
спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите, както и 
създаващи радиоактивност или излъчвания на инфразвук и ултразвук; 
 3. Използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, 
репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без 
осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки или без разрешение от 
компетентните органи. 

4. (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Извършването на дейности от битов и 
стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава 
спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа 
в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9 .00 часа в празничните и 
почивни дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване 
на битовите отпадъци. 

 

 Чл.13.(1) Провеждането на празненства или други битови мероприятия, 
създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала 
от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч.  за времето от 01.10. до 01.06. и до 
24:00ч. през останалата част от годината. 
 (2) Провеждането на илюминации или използването на фойерверки, 
създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища извън интервала 
от 08.00 ч. до 14.00 ч. и от 16.00 ч. до 22.00 ч., с изключение на дните на 
официалните празници или с разрешение от Кмета на община Девин за 
конкретното мероприятие.  

(3) (нова, Решение №127 от 17.09.2015 г.) Провеждането на сватбени, семейни и 
други частни събирания на места, общинска собственост, като тротоари, 
площади, улици, междуселищни пространства, градини, паркове и други 
територии, както и открити частни имоти, с които се нарушава общественият ред 
и спокойствието на гражданите. 
 

 Чл.14. В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се 
забранява: 
 1. Отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стените 
непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите; 
 2. Използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън 
пространството на вътрешни дворове; 
 
 3. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене или 
прехвърляне на течни и въздухообразни горими вещества; 
 4. Изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на 



 6

химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни 
битово фекални води, ако същото не представлява престъпление; 
 5. Поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и 
прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и 
здравето на гражданите;  
 6. Изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци  и/или изливане на вода 
и други течности от балконите и прозорците; 
 7. Миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускането на 
течаща вода по уличните платна. 
 

 Чл.15. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в 
жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и 
здравни заведения и други, както и/или фирмите, извършващи монтаж на 
климатични, вентилационни  или отоплителни инсталации, са длъжни: 
 1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, 
климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на 
звуково налягане и вибрации в помещения с нормирано ниво на шума или в 
съседство до тях, установено с протокол от РИОКОЗ; 
 2. Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични 
системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни 
сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни 
инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, 
тротоари и други площи за движение на граждани. 
 

 Чл. 16. Председателите на управителни съвети на етажна собственост са 
длъжни да осигуряват:  
 1.  Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения 
ред при изпълнение на техните задачи; 
 2. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и 
сигнализиране на службите по опазване на обществения ред, в случаите на 
неспазване на настоящата наредба; 
 3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в 
общодостъпни места; 
 4. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два 
етажа и с повече от шест жилища след 22.00 ч.; 
 5. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните 
съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и 
служби; 
 6. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и 
организирането на почистването и поддържането на естетична среда на 
обитаване в жилищната сграда и в площите около нея. 
 (7) Вписване собствениците и ползвателите в книгата на собствениците в 
сградите в режим на етажна собственост, съгласно указанията в чл.7, ал.3 от 
Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). 
 (8) Вписване на домашни животни (компаньони) в Приложение към 
Книгата на собствениците в сградите в режим на етажна собственост, съгласно 
ЗУЕС. 
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РАЗДЕЛ V 
РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ  ЖИВОТНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 
 
 Чл.17.(1) Ветеринарните лекари, които упражняват 
ветеринарномедицинска практика на територията на Община Девин са длъжни: 
 1. Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват Кмета на 
Община Девин при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на 
масова смъртност при животните; 
 2. Да уведомяват незабавно Кмета на Община Девин за установени 
нарушения при трупосъбиране и загробване на животни; 
 3. Да водят регистър по образец, утвърден от Генералния директор на 
НВМС на обслужваните от тях домашни животни. 
 (2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по имплантиране на 
микрочип, установяващ самоличността на собственика, порода, пол и възраст на 
животните и извършените имунизации. 
 

 Чл.18. Собствениците на селскостопански животни са длъжни: 
 1. Да уведомят Националната Ветеринарномедицинска Служба за 
настъпили промени в числеността им; 
 2. Да съхраняват регистъра, в който са вписани идентификационния номер 
на животното, умрелите, закланите, новопостъпилите  и продадените животни. 
 
 Чл.19. Забранява се: 
 (1) Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, в 
съсобствени имоти, без съгласие на съсобствениците и на по-малко от 3м. от 
вътрешните и външните регулационни линии, както и на стълбищните 
площадки. 
 (2) Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на 
трупове на животни в контейнери за битови отпадъци. 
 

 Чл.20. Забранява се : 
 (1) Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без 
лиценз за превоз от НВМС. 
 (2) Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско 
свидетелство, а за едрите преживни и чифтокопитни животни без 
ветеринарномедицински паспорт. 
 (3) Събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в 
застроените дворищно регулационни парцели на разстояние по-малко от 3 метра 
от външната и вътрешната регулационна линия извън септични ями и без да е 
покрита с полиетилен. 
 (4) Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други 
публични места на територията на Община Девин с цел представление или 
търговия. 
 (5) (Изм.с Решение № 37 от 22.12.2015 г.) 

1. Прокарването на стада и единични животни по централната градска 
част. 

2. Движението на каруци,които не са регистрирани по надлежния ред в 
община Девин. 

3. Движението на каруци без налични-торба или престилка за събиране 
на животинската тор. 
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4. Пашуването на животни по парковете, алеите и градините в гр.Девин. 
 Чл.21.(1) Забранява се въвеждането на животни в търговски обекти и 
обществени места с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора. 
 (2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в промишлени 
количества в границите на населените места. 
 

 Чл.22. Постоянни и временни пчелини не се устройват без писмено 
съгласие на всички съседи за урегулирани поземлени имоти. 
 

РАЗДЕЛ VІ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ 

ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ 

 
 Чл.23. (1) Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни 
товари се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре 
уплътнени каросерии и здрави покривала. 
 (2) Забранява се отклонение от определения маршрут на натоварено МПС 
със строителни отпадъци и/или изкопни земни маси. 
 (3) Водачът на превозващото МПС е длъжен да притежава заверен пътен 
лист. 
 

 Чл.24. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в 
благоустроени райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на 
работния ден. 
 Чл.25. Площадките, на които се извършва строителна или строително - 
ремонтна дейност, се разрешават от общината, като обектите се ограждат с 
плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради. 
 

 Чл.26. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на 
общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки, 
разрешени от общината, съгласно утвърдения план за безопасност и здраве на 
обекта. 
 

 Чл.27. При извършване на строителна дейност за реда и чистотата на 
строителната площадка и прилежащите й части от тротоара, уличното платно и 
строителната техника отговарят възложителят, строителят, проектантът, 
консултантът, лицето, упражняващо технически контрол за част 
“Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, 
съоръжения и технологично оборудване, извършващи строежа до предаване на 
обекта на законните му собственици. 
 

 Чл.28. След окончателното завършване на строителната или строително- 
монтажната дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на 
използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта и 
съхранението на материалите и от строителната дейност. 
 

 Чл.29. Забранява се:  
 1.  Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината 
места; 
 2.  Изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това 
фирми; 
 3. Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън 
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отточните шахти; 
 4.  Поставянето на фургони без разрешение от общината или извън 
посочените в плана за безопасност и здраве места в строителните обекти; 
 
 5. Ползването на сгради, гаражи и помещения за други цели, без да е 
променено предназначението им за това, в съответствие с изискванията на ЗУТ. 
 

 Чл.30. Забранява се строителна дейност на обекти, построени в режим на  
застрояване по смисъла на чл.20, ал.1, 2 и 3 от ЗУТ, обекти от инженерната 
инфраструктура, прокарване на комуникации и други подобни без: 
 1. одобрен проект и разрешение за строеж; 
 2. одобрен проект  на  план  за  безопасност  и  здраве. 
 

 Чл.31. След окончателното завършване на строителната дейност, 
строителят е длъжен: 
 1. При обекти от инженерната инфраструктура да извърши възстановяване 
на настилката, съгласно приложения график. 
 2. След приключване на всички строежи да възстанови прилежащата 
територия на обектите, състоящо се в изграждане на пътни и тротоарни 
настилки, озеленяване и други. 
 

 Чл.32. Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да 
ремонтират или възстановят повредените /откраднатите/ капаци и решетки на 
шахтите /отоците/ на поддържаната от тях инфраструктура в срок до 7 дни от 
писменото им уведомяване. 
 

 Чл.33. Забранява се изземването на пръст, пясък и други инертни 
материали на територията на Община Девин, извън лицензираните от МОСВ 
кариери. 
 

 Чл.34. При некачествено възстановяване на увредената от прокопаване 
градска среда – пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, 
трайна растителност, осветление и други, на строителят, извършил 
възстановителните дейности се налага наказание – глоба.   
 

 Чл.35. (1) При констатиране на съществени нарушения на разпоредбите на 
настоящата наредба се налага наказание - глоба по отношение на: 
 1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи 
силен шум, извън интервала 08.00-14.00 и 16.00- 20.00 ч.; 
 2. извършване на строителни дейности без необходимите строителни 
документи, издадени от Община Девин;  
 3. разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън 
разрешената строителна площадка; 
 4. не обезопасяване на обекта и създаване на условия, застрашаващи 
безопасността и сигурността на гражданите;  
 5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси, без 
надлежните документи и/или извън регламентираните за целта места;  
 6.  изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени 
площи без необходимите разрешителни документи;  
 7. при  липса  на  план  за  безопасност  и  здраве; 
 8. без одобрен график или в отклонение от него на  временната  
организация  на  движение; 
 9. при неспазване и в отклонение от одобрения план за безопасност и 
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здраве,  служители на дирекция ”РУТУС", наред с наложената имуществена 
санкция прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта 
до пълното отстраняване на допуснатото нарушение, по реда, предвиден 
съгласно даденото предписание. 
 (2) Временното преустановяване на строителната дейност на обекта се 
извършва при следния ред:  
 1. Извършване на оглед, спиране на строителната дейност и съставяне на 
констативен протокол от длъжностните лица, извършили огледа.  
 2. В срок до 5 дни от изготвяне на протокола същият да се внесе за 
разглеждане пред комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Девин, в 
която да бъдат включени представители на РДНСК и РИОСВ. Същата  изработва 
становище и дава предписание за отстраняване на допуснатото нарушение със 
срок за изпълнение или за процедиране, съгласно разпоредбите на ЗУТ.  
 3. След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна 
дейност отпада, като с протокол, съставен от длъжностните лица от дирекция 
„РУТУС”, се констатира отстраненото нарушение.  
 (3) При неизпълнение на даденото предписание по ал.2 т.2 в посочения 
срок следват последващи административни действия, съгласно чл.222 а и чл.224 
от ЗУТ. 
 

РАЗДЕЛ VІІ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ 
 
 Чл.36. (1) Собственици и държатели на обекти за търговия и обслужване 
са длъжни да осигуряват ефикасна вентилационна система в обектите, без да 
допускат замърсяване на въздуха  и да не превишават допустимите норми за 
шум спрямо други живущи и/или в други сгради и обществени места. 
 (2) Забранява се излагането и рекламирането на материали с нецензурно 
съдържание на територията на Община Девин, извън специализираните места и 
магазини. 
 

 Чл.37. Фирмите, използващи съдове и прибори за еднократна употреба, са 
длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне. 
 

 Чл.38. (1) Търговията на открито се извършва само с разрешение, 
издадено от Община Девин или от съответното кметство за конкретното място. 
 (2) Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или 
юридическо лице и не се преотстъпва. 
 (3) Забранява се извършването на търговска дейност извън определената в 
разрешителното квадратура. 
 (4) Ако след констатиране на нарушение – нарушителят не изпълни 
разпореждането на контролния орган, продаваните стоки се изземват със 
съставяне на констативен протокол. След заплащане на глобата по наказателно 
постановление – стоката се връща  на собственика. Иззети хранителни стоки, 
подлежащи на бързо разваляне и/или с неустановен произход се унищожават с 
протокол в присъствието на поемни лица. 
 (5) При констатиране на нарушение при продажбата на общоопасни и 
взривоопасни вещества същите се изземват с констативен протокол и се 
предават на съхранение в съответното РПУ. 
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РАЗДЕЛ VІІІ 
РЕД  И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, 

МИТИНГИ И ДРУГИ МАСОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ 
 
 Чл.39. (1) За свикване на събрание или митинг на открито организаторите 
най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват Кмета на общината, 
като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или 
митинга и предполагаемия брой на участниците.  
 (2) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на 
обществения ред, медицинско обслужване и транспорт, ако е необходимо. 
 

 Чл.40.(1) За провеждане на манифестация или шествие се изисква 
спазване на условията по предходния член, като срока за уведомяване на Кмета 
на Общината е най-малко 5 дни, преди датата на провеждане на мероприятието, 
като се изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида 
на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия 
брой на участниците.  
 (2) При неотложни случаи срока е двудневен.  
 

 Чл.41. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени 
прояви от различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с 
пресичащи се маршрути, Кметът на общината съдейства за постигане на 
съгласие между организаторите. При невъзможност за постигане на такова, 
подалите първи уведомление ползват приоритет, а останалите посочват друго 
време, място и маршрут. 
 

 Чл.42. Кметът на общината разпорежда на органите на РПУ да съдействат 
за нормалното протичане на обществената проява и да вземат мерки за спазване 
на безопасността на движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако 
това се налага, за което своевременно уведомява населението по местните 
средства за масова информация. 
 

 Чл.43. (1) Препис от акта за забрана на обществената проява, произтичаща 
от Закона за събранията, митингите и манифестациите в определените от същия 
закон срокове се изпраща от общината в РПУ за изпълнение. 
 (2) РПУ привежда в изпълнение акта за забрана на обществената проява 
съгласно предходната алинея или писменото разпореждане на Кмета на 
общината за прекратяването й, когато не е организирана или не се провежда при 
условията и по реда, установени от Закона за събранията, митингите и 
манифестациите. 
 

 Чл.44. Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на 
масови спортни прояви, концерти, фестивали и други подобни се определя със 
Заповед на Кмета на Община Девин.  
 

 Чл.45. (1) Организаторите на обществени прояви се задължават:  
 -  да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите;  
 -  да осигуряват спазването на обществения ред;  
 -  да осигуряват опазването на частната и публична собственост;  
 - да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата 
проява;  
 -  да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност;  
 - да съгласуват провеждането на проявите по време и място с Кмета на 
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общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено 
разрешение;  
 - да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите 
нормативи и указания на полицията, охраняващи проявата лица;  
 - да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата 
лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и /или други 
упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както да 
не допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на 
гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;  
 - да не допускат внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и 
присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на 
наркотични и упойващи вещества.  
 - да организират почистването и сметоизвозването след приключване на 
проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка  
 (2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността 
си по предходната алинея или сключват договор с Кмета на Община Девин, в 
който се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с 
провеждането на обществената проява. 
 (3) В изключителни случаи и при условията на чл. 12 от Закона за 
събранията, митингите и манифестациите, Кметът на Община Девин може да 
забрани или да спре провеждането на обществената проява.  
 

 Чл.46. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред и 
гаранция за организация и провеждане на събрания, митинги и манифестации се 
наказват с глоба, ако не подлежат на по-тежко наказание.  
 

РАЗДЕЛ ІХ 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪШЕСТВЯВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ЗАКРИЛА НА ДЕЦА 
 
 Чл.47. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и 
развлечения: дискотеки, клубове, бистра и др. определят конкретните условия за 
достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивните норми на 
действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие 
с целта на специализираната закрила.  
 (2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, 
спецификата на обекта или вида на проявата. 
 (3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 
1. се поставя трайно и на видно за клиентите място. 
 

 Чл.48. (1) Лицата по чл. 47, ал.1, чиито обекти се посещават от деца, 
предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата 
и недопускане на инциденти, като: 
 1. не допускат превишаване на максималния капацитет от посетители 
(клиенти) на обекта; 
 2. осигурят достатъчно на брой и с необходимата пропускателна 
способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях; 
 3. организират и контролират пропускателния режим; 
 
 4. не допускат в обекта: 
 (а) лица, които носят оръжие или други общоопасни средства; наркотични 
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или други упойващи вещества; 
 (б) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 
упойващи вещества; 
 (в) предприема други необходими действия по осигуряване безопасността 
на децата; 
 (г) взаимодейства при необходимост с органите на МВР и с други 
компетентни държавни и общински органи и организации. 
 (2) В дискотеки, клубове, заведения за хранене и развлечения и други 
обществени места не се допускат след 22.00 ч. лица под 18 години без документи 
за самоличност или ученическа лична карта и без придружител, и след 20.00 ч. 
на малолетни деца до 14 годишна възраст без придружител. 
 

 Чл.49. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на 
обществени места, са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по 
време и след провеждането им, като: 
 1.уведомяват началника на съответното РПУ на територията, на която ще 
се проведе мероприятието не по-късно от 48 часа преди обявения начален час на 
проявата, като посочват и времетраенето й; 
 2.осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и 
транспорт; 
 3.отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на 
обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на 
децата, за което уведомяват  органите на МВР и съответните компетентни 
държавни и общински органи; 
 

 Чл.50. (1) Когато е организирана проява, свързана с придвижването на 
група от деца, организаторите определят ръководител на групата и 
придружители. 
 (2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата 
съобразно броя на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един 
придружител на 5 деца. 
 (3) Ръководителят на групата и придружителите: 
 1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване 
безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него; 
 2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните 
държавни и общински органи. 
 (4) Ръководителят на групата носи отговорност, съгласно действащото 
законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По 
време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на 
ръководителя на групата. 
 

 Чл.51. При осъществяване на специализирана закрила на деца при 
провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват 
разпоредбите на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на Закона за събранията, митингите и 
манифестациите. 
 

 Чл.52. Абсолютно е забранено: 
 1. Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 
18 години. 
 2. Допускането на лица под 18 години без придружител  в интернет зали, 
зали за компютърни игри и търговски обекти със сервиране на алкохол след 
20.00 ч. за малолетни лица и след 22.00 ч. за пълнолетни лица. 
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 3. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 метра от територията 
на учебни и здравни заведения. 
 

 Чл.53. Родителите /настойниците/, които не са осигурили придружител 
или друг специализиран надзор при провеждане на мероприятие на открито на 
децата си, не навършили 14 години, подлежат  на административно наказание  - 
глоба. 
 

РАЗДЕЛ Х 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл.54. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се 
възлага на длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета на Община 
Девин и на служителите на РПУ - Девин.  
 (2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от 
длъжностни лица, определени от Кмета на Община Девин и с актове на 
служители на РПУ Девин. 
 (3) Въз основа на съставените актове Кметът на Община Девин или 
упълномощен от него заместник - кмет издава наказателните постановления.  
 (4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в 
Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и  
Административно процесуалния кодекс (АПК). 
 

 Чл.55. ал.(1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на 
виновните лица се налага наказание - глоба в размер: за физически лица от 50 до 
500 лева; за еднолични търговци и юридически лица от 200 до 1000 лева.   
 (2) За нарушение на разпоредбите на чл.52 от Наредбата, на виновните 
лица се налага глоба в размер на:  
 - за физически лица от 50 до 500 лв.; 
 - за еднолични търговци и юридически лица от 1000 до 5000 лв. 
 ал.(3) При повторно нарушение, на виновните лица се налага наказание 
глоба в двоен размер от определените по ал.1 и ал. 2 и/или забрана за 
упражняване на дейността за срок до 1 година. 
 

 Чл.56. (1) На виновните лица  могат да се връчват предписания с 
определяне срок за отстраняването на допуснатите нарушения. 
 (2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на 
нарушителят се съставя  акт за установяване на административно нарушение 
/АУАН/ в съответствие с правилата на тази наредба. 
 

 Чл.57. Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно 
нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал.2 от 
ЗАНН. 
 

 Чл.58. Независимо от административнонаказателната отговорност по тази 
Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на 
вредните последици от извършеното от тях нарушение. 
 

 Чл.59. В случаите, когато административно наказващият орган прецени, 
че нарушението, за което е образувано административнонаказателно 
производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно 
постановление не се издава, образуваната преписка се спира като събраните 
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материали се изпращат на Районна прокуратура. 
 

РАЗДЕЛ ХІ 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл.60 “Повторно нарушение” е нарушението, което е извършено до една 
година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят  
е наказан за нарушение от същия вид. 
 

 Чл.61 “Промишлени количества”- свине ; едър и дребен рогат добитък  
над 2 бр.; Зайци, птици над 10 бр. 
 

РАЗДЕЛ ХІІ 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 §1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от деня на 
приемането й. 
 

 §2.Разпоредбите по настоящата Наредба във връзка със Закона за 
управление на етажната собственост  влизат в сила от 01.05.2009 година. 
 

 §3. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение 
на Общинския съвет.  
 

 §4. Настоящата Наредбата отменя Наредба № 1 приета с Решение № 64 от 
19.05.2000 година, изм. и доп. с Решения № 94 от 07.07.2000 година, № 29 от 
27.03.2002 година и Решение № 84 от 03.10.2002 година на Общински съвет – 
Девин. 
 

 §5. Настоящата Наредба е приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с 
Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от  17.09.2015 г. на 
Общински съвет – Девин., изм. с решение № 37 от 22.12.2015 г. 


