
О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е  -  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т 
гр. Божурище,  бул. „Европа” №85 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: obshtina@bozhurishte.bg  

 

 

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК, в 30- дневен срок от 

настоящото публикуване на проекта на НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА БОЖУРИЩЕ на Интернет страницата на Община Божурище, 

на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да 

дават предложения по изготвения проект, в срок до 05.01.2023г. включително, в 

деловодството на общинската администрация или на e-mail: obshtina@bozhurishte.bg. 

 

МОТИВИ 
 

 ПРОЕКТЪТ на НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ е мотивиран от следното: 

1. Причини, които налагат приемането 

 

Към настоящия момент Община Божурище има действаща Наредба №1 за обществения ред, 

приета с решение №5 от Протокол №1/2020-23 от 14.01.2020г., в сила от 01.02.2020г.  

С писмо вх. №П-В-1053/09.09.2022г. Окръжна прокуратура – София е отправила предложение по 

чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт за отмяна на Наредбата и приемане на нова, или за 

привеждането й в съответствие и синхронизиране с действащата нормативна уредба и 

законоустановените правомощия на общинския съвет. Мотивите на Окръжна прокуратура – София 

са, че в Наредбата се съдържат „множество незаконосъобразни и нищожни разпоредби“, като те 

противоречат на редица нормативни документи от по-висока степен: Закон за движение по 

пътищата, Закон за защита от шума в околната среда, Наредба за специална закрила на деца на 

обществени места, Закона за физическото възпитание и спорта, Закон за ветеринартомедицинската 

дейност, Закон за водите и др. Също така, в мотивите на Прокуратурата е посочено, че част от 

разпоредбите в Наредбата „преписват“ разпоредбите от гореизброените нормативни документи, 

което ги прави нищожни и незаконосъобразни. 

Съобразявайки се с мотивите на Окръжна прокуратура – София бе извършен правен анализ на 

действащата Наредба №1 за обществения ред на територията на община Божурище, в следствие на 

който бе изготвена нова Наредба №1 за опазване на реда на територията на община Божурище, с 

която действащата към момента Наредба №1 ще бъде отменена. 

 

2. Целите, които се поставят 

 Проектът има за цел да се синхронизира и приведе в съответствие местната Наредба със 

законодателството Република България в областта на обществения ред и сигурността.  

 Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение 

превенция и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на чистотата и 

общественото имущество на територията на общината, както и редът и начина за санкционирането 

им. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта на Наредбата  

 Не се очаква разходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, 

както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси, във връзка с прилагането на Наредбата. 

Прилагането на Наредбата ще се възложи на служителите от Общински инспекторат. 
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4. Очаквани резултати от прилагането  

 Очакваните резултати от прилагането на Наредба №1 са: 

- Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на 

поведение, права и задължения на физически, юридически лица и организации и др. временно 

пребиваващи или трайно установени на територията на община Божурище, по отношение спазване 

на обществения ред, опазване на чистотата и общественото имущество. 

- Налагането на санкции при констатирани нарушения по отношение спазването на 

установените с Наредбата правила и норми, ще доведат до по-стриктното им спазване, 

доминимизиране на нарушенията на обществения ред, опазването на чистотата и общественото 

имущество на територията на община Божурище. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано 

изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ 

необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с 

оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно 

самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен 

акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното 

самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление. 

 

 

 

Дата на публикуване: 01.12.2022г. 

 



          ПРОЕКТ ! 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  гр. БОЖУРИЩЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А  №1 
ЗА  ОПАЗВАНЕ НА РЕДА  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ 
 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛ 

 

Чл. 1 (1) Тази наредба се уреждат отношенията, свързани с реда и организацията, с оглед 

осигуряване спокойствието и условията на труд и отдих на гражданите на община Божурище. 

Поддържането на естетическия  вид на община Божурище и опазване на общественото имущество, 

предназначено за общо ползване. 

(2) Наредбата определя правомощия на общинската администрация, общински инспекторат и 

задълженията на гражданите, на ръководителите на учрежденията, обществените организации и на 

търговците, свързани с осъществяването на дейностите и целите за развитие на община Божурище. 

 

Чл. 2 Наредбата има за цел осигуряването на: 

1. Спокойствието и нощната почивка на гражданите; 

2.Редът на места за общо ползване, държавни, общински, културни и увеселителни 

заведения, заведенията за обществено хранене, обектите за търговия и услуги и сгради с режим на 

Етажна собственост.  

3. Ред за осъществяване на търговска дейност; 

4. Чистотата и хигиената в населените места;  

5. Опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване; 

6. Опазване на реда и чистотата при провеждането на събрания, митинги и манифестации и 

други масови прояви. 

 

Чл. 3 С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията на реда и се определят 

вида и размера на санкциите за техните извършители. 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 4 (1) Всички лица, заети с амбулантна или подобна търговия или услуги, след 

приключване на работа да извеждат подвижните щандове извън определеното им място за дейност 

и почистват мястото, което са ползвали в радиус не по-малко от 2 метра. 

(2) Който не почисти мястото, което е ползвал или мястото посочено му от съответния 

общински служител или упълномощено от кмета лице, се наказва с имуществена санкция в размер 

на от 50 до 150 лева или при отказ да плати глобата и да почисти, на виновното лице се налага 

последващо наказание - глоба в размер на от 250  до 1000  лева. 

 



Чл. 5 (1) Ръководителите (управители, директори и др.) на организациите, търговските 

дружества и едноличните търговци осигуряват незабавното прибиране на вещи, стоките и всички 

видове амбалаж, след разтоварването им пред търговските обекти, заведения за обществено хранене 

и други. 

(2) Който допусне неприбиране на стоки, амбалаж и др. вещи след разтоварването им пред 

съответния търговски обекти, заведение за обществено хранене и други, му се налага 

административна санкция – глоба в размер на от 200 до 500 лева. При отказ да плати глобата и да 

прибере вещите, стоката или амбалажа, на виновното лице се налага глоба в размер на от 500 

до 2000  лева. 

(3) На юридическо лице, допуснало системно не прибиране на вещи, стоки, амбалаж до 

съответния търговския обект, заведение за обществено хранене и други който обект държи, ползва, 

управлява, се налага имуществена санкция в размер на от 2000 до 5000 лева.  

 

Чл. 6 (1) Работното време на обектите за търговия и туризъм се определя от собственика, 

ползвателя (държателя) му, който е длъжен да го обяви в Община Божурище. На видно място в 

обекта се поставя четлива табелка с работното време, адрес и телефон на отговорника.  

(2) Режима на работа на заведенията за обществено хранене и развлечения е в съответствие с 

лятно и зимно работно време, както следва:  

 1.  зимен период - 01.11. - 30.04 – до 23:00 часа; 

 2.  летен период - 01.05. – 31.10. – до 24:00 часа. 

3. за непрекъснато работно време се изисква разрешение от кмета на общината. 

 (3) Който не постави на видно място в обекта четлива табелка с работното време, адрес и 

телефон на отговорника, или не спазва режима на работа по ал.2 на място, му се налага 

имуществена санкция - глоба в размер на от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение, не 

поставяне на табелка, или при отказ да заплати наложената му глоба, на лицето което е собственик, 

държател или наемател на обекта, се налага имуществена санкция - глоба в размер на от 2500 

до 5000  лева. 

      

ГЛАВА ТРЕТА 

СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА СПРЕНИ ОТ ДВИЖЕНИЕ МПС И ИУМПС 

 

Чл. 7  (1) Спрените от движение моторни превозни средства следва да бъдат паркирани в 

гаражи, в дворната част на строителните парцели и имоти за индивидуално ползване, както и в 

обособените за тази цел обществени паркинги /ако има такива/.  

(2) Длъжностни лица, определени от кмета на община Божурище, със съдействието на 

органите на МВР, установяват собствениците на превозните средства, паркирани извън 

определените за това места и независимо от наложената им административна санкция, връчват 

предписание за преместване на превозното средство в 14-дневен срок. 

(3) При неизпълнение на предписанието от страна на нарушителя, въз основа на констативен 

акт, с който се установява неизпълнението, длъжностните лица по предходната алинея докладват на 

кмета на общината и той издава заповед за вдигане и преместване на превозното средство. 

(4) Заповедта на Кмета на община Божурище по ал. 1 се изпълнява, като превозното средство 

се премества на паркинг и нарушителят се уведомява за това. Като всички мероприятия по 

преместването са за сметка на собственика на МПС-то. 

(5) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен, или макар известен, 

не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини.  

В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка и /или други документи, 

удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.  

(6) Който не изпълни предписание по ал.2 се глобява в размер от 200 до 500 лева. При отказ 

да плати глобата, или при повторно нарушение на виновното лице се налага глоба в размер от 500 

до 1500  лева. 



 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.  

 

 

Чл. 8 (1) Жителите и гостите на община Божурище са длъжни да опазват и подържат в 

естетически вид терените за обществено ползване, като площади, паркове, градинки, тревни 

площи и терени, отредени за озеленяване. 

 (2) Жителите и гостите на община Божурище са длъжни да се грижат за чистотата на 

територията на общината и да спазват определения с Наредбата за управлението на отпадъците на 

територията на община Божурище и действащото законодателство ред за: предаването, 

събирането, превозването, претоварването, обезвреждането, разделното събиране и 

оползотворяването на опасни, промишлени, метални, битовите и строителни отпадъци. 

 

Чл. 9 (1) Забранява се стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на 

общински терени без изричното писмено разрешение на Кмета на общината и без обезопасяването 

им чрез поставянето им в съдове, контейнери и нарочни площадки;  

(2) Който стоварва и/или съхранява строителни разтвори и/или материали,  на общински 

терени без разрешението на Кмета на общината и без обезопасяването им чрез поставянето им в 

съдове, контейнери и нарочни площадки, незабавно изпълнява дадено му от администрацията 

предписание за премахване на същите и му се налага имуществена санкция - глоба в размер на от 

100 до 500 лева. При повторно нарушение или отказ да изпълни предписанието и/или да плати 

глобата, на лицето /нарушител/ се съставя  акт за установяване на административно 

нарушение и се налага имуществена санкция - глоба в размер на от 500 до 2000 лева. 

(3) На юридическо или физическо лице, допуснало негови работници или служители да 

стоварват и/или съхраняват строителни разтвори и/или материали,  на общински терени без 

разрешението на Кмета на общината и без обезопасяването им чрез поставянето им в съдове, 

контейнери и нарочни площадки, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева. 

 

Чл. 10 (1) Физическите и юридическите лица са длъжни да възстановят естетическия вид на 

използваните строителни площадки, както и причинените на околната среда щети след 

окончателното завършване на осъществяваните от тях СРР и/или СМР;  

(2) На лице, което не възстанови естетичния вид на използваните строителни площадки и 

причинените на околната среда щети в тридневен срок след окончателното завършване на 

строителната или строително-монтажната дейност се съставя акт за установяване на 

административно нарушение, след което се глобява или му се налага имуществена санкция в 

размер от 1000 до 5000 лева. 

 

Чл. 11 (1) Забранява се поставяне без разрешение от Община Божурище на палатки, шатри, 

фургони и временни съоръжения на общински терени, извън районите на строителните площадки.  

(2) Който постави без разрешение от Община Божурище на фургони или временни 

съоръжения на общински терени, извън районите на строителните площадки, следва незабавно да 

премести фургоните или временните съоръжения и му се налага имуществена санкция - глоба в 

размер на от 500 до 2000 лева.  

(3) При отказ да премахне фургоните или съоръженията по ал.1 и/или да заплати наложената 

му санкция по ал.2, или при повторно нарушение, на виновното лице се налага глоба в размер на от 

2000 до 3000  лева. 

(4) На юридическо лице, допуснало негови работници или служители да поставят без 

разрешение от Община Божурище на фургони или временни съоръжения на общински терени, 

извън районите на строителните площадки, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 

3000 лева. 



(5) При отказ да премахне фургоните или съоръженията по ал.4 и/или да заплати 

наложената му санкция, или при повторно нарушение, на виновното лице се налага глоба в размер 

от 3000  до 5000  лева. 

 

Чл. 12 (1) Всеки е длъжен да поддържа в чист и прилежен вид тротоарите, алеите, улиците и 

прилежащите площи към собствените си имоти. 

(2) Забранява се съхранението и престоя на: тор, сгур, пръст, строителни материали, битови 

вещи и др. материали или вещи на тротоарите, алеите, улиците и в зелените площи, детски 

площадки и площади, паркове и градини. 

(3) Собствениците на имоти са длъжни да поддържат растителността си от страната на 

уличната мрежа във вид, който не възпрепятства преминаването по тротоара и видимостта за 

движещите се автомобили. 

(4) Забранява се засаждането на храсти и дървета по тротоарите. 

(3) Който държи на тротоар, алея или улица, или е засадил храсти и дървета и/или е допуснал 

пред имота на които е собственик, наемател, държател или обитател, да бъдат позиционирани тор, 

сгур, пръст, строителни материали, битови вещи и др., незабавно следва да премахне или премести 

на оказано от администрацията място вещите или материалите, и му се налага имуществена санкция 

– глоба в размер на от 50 до 250 лева. При повторно нарушение или отказ да плати глобата и/или 

отказ да премести вещите или материалите, на виновното лице се налага глоба в размер на от 250 до 

500 лева. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ИМОТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ 

 

Чл. 13 (1)  Забранява се: 

1. 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; 

2. Изваждането и снижаването на бордюри без писмено разрешение от общината. 

3. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им, както и 

газенето на обособените тревни площи; 

4. Ловенето и унищожаването на полезния дивеч, пойните и други птици, събирането на 

яйцата им и повреждането на поставените за тях къщички, заслони и хранилки; 

5. Ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и 

миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на 

килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. За тази цел съответните 

собственици и ползватели могат да ползват местни водоизточници; 

6. Ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни 

градини, включително и в дворовете на гражданите; 

7. Писането и драскането по сградните фасади, оградите и по пътните съоръжения; 

8. Повреждането на некролози, обяви, реклами, афиши и други материали, поставени на 

определените за тази цел места. 

9. Разлепване на печатни материали извън определените за това места. 

10. Събарянето, повреждането и разместването на табелки, пейки и съоръжения, поставени в 

градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места; 

11. Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и 

съоръженията; на телефонните обществени апарати, съоръжения и кабини; на заслоните по 

спирките на обществения транспорт; на обществените чешми, уличните хидранти, уличните, 

подлезните и парковите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи, на 

скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на 



противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари, ограждения, 

съоръжения, превозни средства, както и на всякакви други общински имоти. 

12. Паша на животни в границите на населеното място. 

13. Пускане без надзор и повод на кучета и др. домашни любимци извън дворовете и 

жилищата. 

14. изхвърлянето на сгурия от печките в кофите за боклук. 

(2) Който наруши някоя от посочените забрани по ал.1 му се налага имуществена санкция 

глоба в размер от 50 до 250 лева. 

(3) Ако с деянието е причинена имуществена вреда, нарушителят отстранява за своя сметка 

причинената щета или заплаща стойността на увредената вещ по цени, определени от комисия, 

определена от кмета на общината, но не по-ниски от средните пазарни, по начин и срок оказан му 

от администрацията на общината. 

(4) Който откаже да плати наложената му глоба, откаже да възстанови причинената щета или 

възстановяването на увредената от него вещ, или извърши повторно нарушение на лицето се налага 

глоба в размер от  250  до  1000  лева, но с размер на глобата не по-нисък от стойността на 

увредената вещ. 

 

Чл. 14 Лицата, които повреждат държавни или общински имоти или вещи, когато деянието 

не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази 

наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди. 

 

Чл. 15 (1) При отстраняване на аварии, изграждане, полагане, подмяна на водопроводни и 

други инфраструктурни съоръжения под елементи на транспортната техническа инфраструктура,  

съответните експлоатационни дружества са длъжни за своя сметка да възстановят пътната и 

пешеходната настилка, като осигурят необходимата устойчивост срещу пропадане на съоръженията 

и в съответствие с инструкциите за определени видове работи. 

(2) При сигнал за авария съответните експлоатационните дружества в срок от 24 

астрономични часа са длъжни да уведомят администрацията на общината и да отстранят аварията в 

срок от 48 астрономични часа, но не по-късно от 72 астрономични часа. 

(3) Когато в администрацията на общината постъпи сигнал за авария на съответното 

експлоатационно дружество се посочва срок за отстраняването й 

(4) За неизпълнение на задължение по ал.1 в срок, съгласно изискванията на закона се 

налага имуществена санкция в размер от 5000 до 25 000 лева, . 

(5) За неизпълнение на задължение по ал.2 се налага имуществена санкция в размер от 100 

до 500 лева. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

РЕД И КУЛТУРА НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА 

 

Чл. 16 Собствениците на умрели животни са длъжни да уведомят незабавно органите на 

РДВСК. 

 

Чл. 17 (1) Труповете на умрели животни на територията на града се предават на Екарисаж. 

Населението на общината да се уведомява за сроковете и начина по предаване на трупове на умрели 

животни. 

(2) До определяне или изграждане на Екарисаж кметовете и кметските наместници определят 

трупосъбирателни пунктове или ями, където собствениците извозват труповете на умрелите 

животни. 

(3) Местата на тези обекти следва да отговарят на ветеринарно санитарните и хигиенните 

изисквания. 

 



Чл. 18 (1) За неспазване реда и задълженията по чл.16 и чл.17, на виновните лица се налагат 

глоби в размер от 200 до 700 лева.  

(2) При отказ да плати глобата или извърши повторно нарушение на лицето се налага глоба в 

размер от 800 до 2000  лева. 

 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ОПАЗВАНЕ НА РЕДА И ЧИСТОТАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪБРАНИЯ, 

МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 

 

Чл. 19 (1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от 

сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията 

на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 

(2) Писменото уведомление по чл. 8 от ЗСММ се отправя до кмета на общината. 

(3) Уведомленията по чл. 8 и чл. 11 от ЗСММ се подават най-малко в 72 часа преди началото 

на планираното провеждане на проявата, а при неотложни случаи най – малко 2 дни преди 

провеждането. 

 

Чл. 20 (1) В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се посочват: пълното 

наименованието на организатора и неговото седалище; точните имена и адреси на 

представляващите го лица, както и техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на 

провеждане и предполагаемия брой на участниците. 

(2) В уведомлението за провеждане на манифестация, освен данните по предходната алинея, 

се посочва и пътя на движението й. 

 

Чл. 21 Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват провеждането им 

след изтичането на 24 часа от уведомлението, ако в този срок не е наложена забраната по чл. 12, ал. 

3 от ЗСММ. 

 

Чл. 22 (1) Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на уведомление 

от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви за същото време, място 

и път на движение съответните органи осигуряват провеждането само на проявата по първото 

уведомление. 

(2) Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането на различни 

прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на двадесет и четири часа 

от постъпването на първото уведомление, съответните органи на общинската администрация 

съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите организатори за безконфликтно 

провеждане на планираните прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, 

органите на общинската администрация осигуряват провеждането на обществената проява, за която 

е пристигнало първото уведомление. 

 

Чл. 23 (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни да осигурят спазването на 

реда при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, 

както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване. 

(2) Общинската администрация, със съдействието на полицията, взимат необходимите мерки 

за нормалното протичане на проявата, осигуряване на реда и безопасността на движението. 

 (3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на 

нарушителите. 

 

Чл. 24 Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от ЗСММ се изпраща на 

съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от същия закон. 



 

Чл. 25  Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити 

общински площи; извън предназначените за целта места (стадиони, зали, салони) се дава от кмета 

на общината по реда и условията на тази глава. 

 

Чл. 26 (1) За неспазване разпоредбите на настоящата глава на виновните лица се налагат 

глоби в размер от 50 до 150 лева.  

(2) При отказ да плати наложената глоба на лицето се налага глоба в размер от 150  до 500  

лева. 

 

ГЛАВА ОСМА 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Чл. 27 (1) Административно-наказателно производство се образува със съставяне на акт за 

установяване на извършеното административно нарушение по образец – Приложение № 1. 

(2) Към акта се прилагат  възраженията, събраните доказателства и всички приложения към 

преписката. 

(3) След получаване на преписката кметът на общината:  

1. връща на актосъставителя издадения от него акт, ако установи, че не е бил предявен на 

нарушителя; 

2. уведомява за съставения акт пострадалите от нарушението, ако има такива и адресите им 

са известни; 

3. извършва проверка на акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост; 

4. преценява възраженията и събраните доказателства; 

5. при необходимост възлага на длъжностни лица от администрацията извършване на  

разследване на спорните обстоятелства. 

(4) След изтичане на шестмесечния срок по чл. 34, ал. 3 ЗАНН при  непроизнасяне от страна 

на кмета производството се прекратява. 

 

Чл. 28 Фактите и обстоятелствата, доказващи извършеното нарушение в административно-

наказателното производство по настоящата наредба се установяват чрез технически средства-

електронни и механични съоръжения, обяснения, декларации на страните или на техни 

представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи 

лица и други средства, които не са забранени със закон, освен ако специален закон предписва 

доказването на някои факти и обстоятелства да се извърши и с други средства. 

 

Чл. 29 (1) Въз основа на съставените актове кметът на община Божурище или писмено 

упълномощен от него заместник-кмет, издават на нарушителите наказателни постановления ако 

няма основание за прилагане разпоредбите на чл. 39, ал.1 и ал.2 от ЗАНН. 

(2) Наказателното постановление се съставя на бланка по Приложение № 2 и  съдържа: 

1. трите имена и длъжността на лицето, което го е издало; 

2. датата на издаването и номерата на постановлението; 

3.датата на акта, въз основа на който се издава, и името, длъжността и местоработата на 

актосъставителя; 

4. трите имена на нарушителя и точния му адрес, ЕГН; 

5.описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при 

които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават; 

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 

7. вида и размера на наказанието; 

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата; 

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати; 



10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. 

(3) Наказателното постановление задължително се подписва от длъжностното лице, което го 

е издало. 

(4) Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на 

поискалия обезщетение. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на 

посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху 

наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването. 

 

Чл. 30  Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, 

съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления, 

определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, както и изпълнението на 

влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН при спазване на 

следните процедурни правила: 

1. Наказателното постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да 

е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и 

неговата вина. 

2. В случаите, когато кметът  налага наказание, той се произнася в срок от три работни дни 

и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди, отправено в писмена форма 

и заведено в деловодството на общината.  

3. Ако с нарушението са причинени вреди на държавно предприятие, учреждение или 

организация, наказващият орган се произнася по обезщетението и без да е предявено искане. 

4. Размерът на обезщетението за вредите се определя по предвидения ред, а когато няма 

такъв, може да бъде определен с помощта на вещо лице. Ако при решаване на въпроса за 

обезщетението възникнат трудности от фактически или правен характер, производството по него 

се прекратява, а заинтересуваният се насочва да потърси обезщетение чрез съда на общо 

основание. 

 

Чл. 31 (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили 

шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират свойството и значението на 

извършеното и да ръководят постъпките си. 

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или 

настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да 

предотвратят нарушението, но не са го сторили (чл.26, ал.3 от ЗАНН). 

 

Чл. 32 (1) Кметът на общината, с предоставените му от нормативните актове правомощия и 

чрез взаимодействие с държавните органи, обществените организации и гражданите, организира и 

контролира спазването на реда на територията на Община Божурище. Засилен контрол осъществява 

в урбанизираната територия. 

(2) Контролни органи за изпълнението на тази наредба са Упълномощени от кмета на 

община Божурище длъжностни лица и органите на полицията. 

(3) Контролните органи са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко, установено 

от тях нарушение в предоставените им с тази наредба правомощия. 

 

Чл. 33 (1) Кметът на общината прекратява преписката с мотивирана резолюция,  когато 

установи, че: 

1. деянието не е нарушение; 

2. нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител; 

3. деянието не може да се вмени във вина на лицето. 

(2) Преписката следва да бъде прекратена дори при констатиране само на един от 

горепосочените елементи. 



(3) С резолюцията кметът на общината постановява и връщане на иззетите вещи, освен ако 

притежаването им е забранено, или заплащане на тяхната равностойност когато се касае за вещи, 

подлежащи на бързо разваляне. 

(4) Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, 

установен в съответните нормативни актове. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

§ 1. Отменя се Наредба №1 за обществения ред на територията на община Божурище, приета с 

решение №5 от Протокол №1/2020-23 от 14.01.2020г., в сила от 01.02.2020г. 

 

§ 2. Настоящата Наредба е приета от Общински съвет - Божурище на основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА с решение № ……. от Протокол № ……………. от заседание на Общински съвет-

Божурище, проведено на ……………2023г.   
  
§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.02.2023г.  
 

  
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЖУРИЩЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 Образец на акт за административно нарушение 

 

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. факс: 07112 / 31-04 

 

АКТ 

ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ 

№......................................... 

 

Днес………………….г. в гр./с. ……………………………………………………..., 

подписаният/та……………………………………………………………………………….. 

                                  (собствено, бащино и фамилно име на актосъставителя) 

на длъжност …………………………………………………………………………………., 

в присъствието на свидетелите: 

 1……………………………………………………, дата на раждане ………….., 

 с точен адрес: ………………………………………………………………………………...  и 

 2……………………………………………………, дата на раждане ………….., 

с точен адрес: …………………………………………………………………………….., 

СЪСТАВИХ ТОЗИ АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ 

ПРОТИВ: 

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

   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

ЕГН ………………………………………..…, на възраст …………………...............години 

с точен адрес адрес: ……………………………………………………………………..… и 

месторабота:…………………………………………………………………..…………....,  

 

само за чужд гражданин 

………………………………………………………………………………….........................., 

   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

с точен адрес: ……………………………………………………………………..……… и  дата на 

раждане...................................., 

ако има информация за това , място на раждане ......................, паспорт/друг заместващ документ 

№...................., дата на издаване ......................, издател .................. 

за това, че: 

 На   ……………………………………………………………………………………….…... 

…………………………………………………………………………………………………. 

(дата и място на извършване на нарушението) 

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………. 



 (описание на нарушението и обстоятелства, при които се било извършено) 

 

С КОЕТО Е НАРУШИЛ: 

чл. …………………………………. от ……………………………….……………………... 

чл. …………………………… от ……………………………………………………..………  

…………………………………………………………………………………………………... 

   (посочват се съответните правни норми)  

 

 От нарушението са претърпели имуществени вреди: ……………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………... (нанасят се данни на 

пострадалия – трите имена, точен адрес и ЕГН или се отбелязва, че няма лица претърпели 

имуществени вреди от нарушението) 

Иззех като доказателства: ……………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………. (опис на писмените 

материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене) 

Нарушението е извършено за ………………………………….…. път. 

 

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните възражения и обяснения: 

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………………………. 

(саморъчно се попълва от нарушителя) 

 

Запознат съм с правото ми в 7 – дневен срок от подписване на  настощия акт да направя писмени 

възражения по него пред наказващия орган, както и да посоча писмени и веществени доказателства.  

 

Запознат   съм с  правото ми в 14 – дневен срок  от връчване на акта да направя предложение до 

наказващия орган за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното 

производство.  

 

Задължавам се при промяна на адреса си да уведомя наказващия орган. 

 

Желая/не желая наказателно постановление по преписката да ми бъде връчено  чрез изпращане  на 

съобщение до персонален ми профил, регистриран в информационната система за сигурно 

електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни 

услуги по смисъла на Закона за електронното управление. Соча профил - ..................................... . 

 

 

АКТОСЪСТАВИТЕЛ:………………..                        НАРУШИТЕЛ:.................................... 

                Дата: 

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPQItHA39LYy8_c2cnQ0cfX2CzYL9vAwNLEz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATLAzdDMAmuDoFuxgZuJpBFeAxoyA3wiDTUVERAA8o_6Y!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://egov.bg/wps/portal/egov/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPQItHA39LYy8_c2cnQ0cfX2CzYL9vAwNLEz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJXATLAzdDMAmuDoFuxgZuJpBFeAxoyA3wiDTUVERAA8o_6Y!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Свидетели: 1...................................... 

  2..................................... 

 

 

СВИДЕТЕЛ, удостоверяващ отказа на нарушителя да подпише акта: 

Подписаният ………………………………………, дата на раждане ...................... с точен адрес: 

………………………………………………………………………………………….. с подписа си 

удостоверявам отказа на нарушителя да подпише настоящия акт. 

       ПОДПИС НА СВИДЕТЕЛЯ: ………….. 

       Дата: 

 

 

 

Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗПИСКА 

 

 

 Подписаният: ........................................................................, ЕГН ......................... получих на 

.......................... .препис от акт за установяване на административно нарушение 

№................../.................  

Запознат съм, че в 7 -дневен срок мога да направя допълнителни възражения и обяснения. 

Задължавам се при промяна на адреса си да уведомя наказващия орган. 

        

 

ПОДПИС: ………………………. 

       

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 Образец на Наказателно постановление  

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. факс: 07112 / 31-04 

 

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ ………………/……. Г. 

 

 

Днес…………………………, в град………….……………………… подписаният 

…………………………………………………………………………………………………. 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

на длъжност ………………………………………………………………………………….. 

като взех предвид, че ………………………………………………………………………..  

(имена на актосъставителя) 

 

на длъжност ……………………………………………………………………………….към 

………………………………………………………………………………………………….. 

е съставил АУАН № ………………………………от ……………………………. г. против 

………………………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

ЕГН……………………………….  Точен адрес: ……………………………………. 

само за чужд гражданин 

………………………………………………………………………………….........................., 

   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

с точен адрес: ……………………………………………………………………..……… и  дата на 

раждане...................................., 

ако има информация за това, място на раждане ......................, паспорт/друг заместващ документ 

№...................., дата на издаване ......................, издател .................. 

за това, че…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………

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

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

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

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

(описание на нарушението, дата и място, където е извършено, обстоятелства, при които е 

извършено и доказателства, които го потвърждават  отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и 

другите обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието;) 

с което виновно е нарушил чл. ……………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………... 



(законните разпоредби, които са били нарушени) 

Извършеното нарушение се установява с акт за установяване на администкративно 

нарушение №.........../......................, надлежно съставен от ........................................./три имена и 

длъжност на актосъставителя/, упълномощен със заповед №.......................................................на 

..................................., както и от следните доказателства , приложени към преписката : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

При съставяне на акта са съобразени условията по чл.34, ал.1 и са спазени сроковете по 

чл.34, ал.2 ЗАНН.  

В срока на чл. 44, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания е 

постъпило/не е постъпило възражение срещу съставения Акт за административно нарушение. 

(ненужното се зачертава) 

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

………………………………………………………………………………… (извършва се преценка на 

възраженията по Акта за установяване на административно нарушение и събраните доказателства) 

Оттегчаващи вината обстоятелства : ............................. 

Смекчаващи вината обстоятелства : 

............................................................................................................................................................................

............... /нарушението е извършено за първи път, нарушителят е оказал съдействие при съставяне 

на акта и др./. 

.................................................................................................../съотношение отегчаващи / 

смекчаващи винта обстоятелства/. 

Извършеното нарушение, констатираното в Акта за установяване на административно 

нарушение се потвърждава от приложените доказателства, поради което следва да се приеме за 

безспорно установено, че лицето посочено в акта като нарушилел е извършило визираното в него 

нарушение. За същото следва да бъде наложено предвиденото в чл........ административно наказание.  

Нарушението не може да бъде определено като маловажен случай по смисъла на чл.28 

ЗАНН, тъй като ............................................................................................................. . 

При определяне размера на наказанието бе съобразена ............................................................. . 

Размер на обезщетението и на кого следва да се заплати ………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...  

На основание чл.20, ал.2-4/чл.21 ЗАНН  следва да бъдат отнети в полза на държавата 

следните вещи, тъй като са предмет на нарушение и притежаването им е забранено/принадлежат на 

нарушителя и притежаването им е забранено/са придоито от нарушението.  

Наказателното постановление се издава в срока по чл.34, ал.3 ЗАНН в гр. ................ . 

Като взех предвид тежестта на нарушенията, както и факта, че констатираното в Акта за 

установяване на административно нарушение се потвърждава от приложените доказателства, на 

основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 

………………………………………………………………………...………  

…………………………………………………………………………………………………... (посочват 

се съответните норми , които са нарушени и съдържат административното наказание) 

 

ПОСТАНОВЯВАМ:  

 



Налагам на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./три имена/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . ./ЕГН/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./точен адрес/ затова, че на 

.........................................../описание на нарушението/, с което е нарушил   ......................../сочи се 

нарушената норма/, за което е му е съставен акт за установяване на административно нарушение 

№...................................... административно наказание глоба / имуществена Санкция / лишаване от 

право да се упражнява определена професия или дейност в размер на 

.......................................................... . 

Приспадам от определения размер на наказанието лишаване от право да се упражнява 

определена  професия или дейност времето от ...... до ........... или ..................., като времето, през 

което наказаното лице е било лишено по административен ред или фактически от възможността да 

упражнява определена професия или дейност,  

Размер на обезщетението и на кого следва да се заплати 

…………………………………..……………………………………………………………………………

……………………... 

           На основание чл.20, ал.2-4/чл.21 ЗАНН  отнемам в полза на държавата 

......................................................................./вещите, които се отнемат в полза на държавата/. 

          ................................................................... 

Разпореждането с веществените доказателства.  

 

Глобата/имуществената санкция да се плати по сметка №............................ . 

 

На основание чл.79 Б ЗАНН в случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното 

постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на 

наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда 

намален размер на глобата. 

 

 

 

Постановлението може да се обжалва в 14-дневен срок чрез наказващия орган пред   

…………………………. районен съд.   

 

  НАКАЗВАЩ ОРГАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разписка 

 

Днес . . . . . . . . . . , в град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., удостоверявам, че се запознах 

със съдържанието на това наказателно постановление и получих препис от него.  

  Получил: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Връчил:………………………….. 

   (подпис)    (трите имена, длъжност, подпис) 

 

 

 

Забележка : постановлението се връчва на нарушителя и ако са конституирани като страни в 

производството – потърпевшия от нарушението и собственика на вещи – предмет на нарушението 

или притежаването на които е забранено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 Образец на Мотивирано постановление  

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. факс: 07112 / 31-04 

 

 

 

 

МОТИВИРАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ ………………/……. Г. 

 

 

Днес…………………………, в град………….……………………… подписаният 

…………………………………………………………………………………………………. 

    (собствено, бащино и фамилно име на лицето – административнонаказващ орган ) 

на длъжност ………………………………………………………………………………….. 

като взех предвид, че на .......... г. между ................................. в качеството на наказващ орган и 

..................................... , в качеството на нарушител по акт за установяване на административно 

нарушение № .............. е подписано споразумение №........... за прекратяване на 

административнонаказателно производство.  

 

 След извършена служебна проверка установих, че в 14 –дневен срок от подписване на 

споразувмението съгласно  чл.58 г , ал.10 глобата /имуществената санкция по споразумението не е 

изплатена, поради което на основание чл. 58 г , ал.13 ЗАНН  

 

    П О С Т А Н О В Я В А М  : 

 

 ОБЯВЯВАМ, че споразумение №...../....... между ................................. в качеството на 

наказващ орган и ..................................... , в качеството на нарушител по акт за установяване на 

административно нарушение № .............. не е постигнато. 

 

 Постановлението не подлежи на обжалване. 

 

 

 

...................................... 
НАКАЗВАЩ ОРГАН  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 Образец на Предупреждение по чл.28 от ЗАНН  

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. факс: 07112 / 31-04 

                            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ЧЛ.28 ЗАНН 

№ ………………/……. Г. 

 

 

Днес…………………………, в град………….……………………… подписаният 

…………………………………………………………………………………………………. 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

на длъжност ………………………………………………………………………………….. 

като взех предвид, че ………………………………………………………………………..  

(имена на актосъставителя) 

 

на длъжност ……………………………………………………………………………….към 

………………………………………………………………………………………………….. 

е съставил АУАН № ………………………………от ……………………………. г. против 

………………………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

ЕГН……………………………….  Точен адрес: ……………………………………. 

само за чужд гражданин 

………………………………………………………………………………….........................., 

   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

с точен адрес: ……………………………………………………………………..……… и  дата на 

раждане...................................., 

ако има информация за това, място на раждане ......................, паспорт/друг заместващ документ 

№...................., дата на издаване ......................, издател .................. 

 

за това, че…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….……………

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

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

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

……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



(описание на нарушението, дата и място, където е извършено, обстоятелства, при които е 

извършено и доказателства, които го потвърждават  отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и 

другите обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието;) 

 

с което виновно е нарушил чл. ……………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………... 

(законните разпоредби, които са били нарушени) 

 

Извършеното нарушение се установява с акт за установяване на администкративно 

нарушение №.........../......................, надлежно съставен от ........................................./три имена и 

длъжност на актосъставителя/, упълномощен със заповед №.......................................................на 

..................................., както и от следните доказателства , приложени към преписката : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

При съставяне на акта са съобразени условията по чл.34, ал.1 и са спазени сроковете по 

чл.34, ал.2 ЗАНН. 

При служебна проверка се установи, че нарушителят не е предупреждаван за друго 

нарушение от същия вид преди да е изтекла една година от влизане в сила на предупреждението за 

това към датата на настоящото. Установи се също, че към настоящата дата не е изтекъл 

шестмесечния срок по чл.34, ал.3 ЗАНН, считано от датата на съставяне на акта.  

Оттегчаващи вината обстоятелства не се установяват.  

Смекчаващи вината обстоятелства : 

............................................................................................................................................................................

............... /нарушението е извършено за първи път, нарушителят е оказал съдействие при съставяне 

на акта и др./. 

В срока на чл. 44, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания е 

постъпило/не е постъпило възражение срещу съставения Акт за административно нарушение. 

(ненужното се зачертава) 

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

………………………………………………………………………………… (извършва се преценка на 

възраженията по Акта за установяване на административно нарушение и събраните доказателства). 

Извършеното нарушение, констатираното в Акта за установяване на административно 

нарушение се потвърждава от приложените доказателства. 

При съвкупвата преценка на гореизложените факти намирам, че предвидените в състава на 

нарушението вредни последици липсват или са незначители, поради което нарушението следва да 

се квалифицира като маловажен случай по чл.28  ЗАНН. 

Алтернатива – Налице са множество смекчаващи вината обстоятелства, които 

формират измод, че извършеното нарушение е маловажен случай по смисъла на чл.28 ЗАНН. 

На основание чл.20, ал.2-4/чл.21 ЗАНН  следва да бъдат отнети в полза на държавата 

следните вещи, тъй като са предмет на нарушение и притежаването им е забранено/принадлежат на 

нарушителя и притежаването им е забранено/са придоито от нарушението.  

Предупреждението се издаде в гр.......................... . 



Предвид гореизложеното, на основание чл.28 от Закона за административните нарушения и 

наказания  

 

              ПОСТАНОВЯВАМ : 

 
Приложение № 6 Образец на Мотивирана резолюция за прекратяване на административно – 

наказателното производство по чл. 54 от ЗАНН  

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
гр.Божурище, бул.Европа 85 тел. факс: 07112 / 31-04 

                                           

МОТИВИРАНА РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО   

                                               ПО ЧЛ.54 ЗАНН 

№ ………………/……. Г. 

 

 

Днес…………………………, в град………….……………………… подписаният 

…………………………………………………………………………………………………. 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

на длъжност ………………………………………………………………………………….. 

като взех предвид, че ………………………………………………………………………..  

(имена на актосъставителя) 

 

на длъжност ……………………………………………………………………………….към 

………………………………………………………………………………………………….. 

е съставил АУАН № ………………………………от ……………………………. г. против 

………………………………………………………………………………………….. 

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

ЕГН……………………………….  точен адрес: ……………………………………. 

само за чужд гражданин 

………………………………………………………………………………….........................., 

   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя) 

с точен адрес: ……………………………………………………………………..……… и  дата на 

раждане...................................., 

ако има информация за това, място на раждане ......................, паспорт/друг заместващ документ 

№...................., дата на издаване ......................, издател .................. 

 

за това, че…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………



………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………...…………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

(описание на нарушението, дата и място, където е извършено, обстоятелства, при които е 

извършено и доказателства, които го потвърждават  отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и 

другите обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието;) 

 

с което виновно е нарушил чл. ……………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………... 

(законните разпоредби, които са били нарушени) 

 

Извършеното нарушение се установява с акт за установяване на администкративно 

нарушение №.........../......................, надлежно съставен от ........................................./три имена и 

длъжност на актосъставителя/, упълномощен със заповед №.......................................................на 

..................................., както и от следните доказателства , приложени към преписката : 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

При съставяне на акта са съобразени условията по чл.34, ал.1 и са спазени сроковете по 

чл.34, ал.2 ЗАНН /при основание по чл.54, ал.1, т.4 и 5 отпада/. 

При служебна проверка се установи, че нарушителят не е предупреждаван за друго 

нарушение от същия вид преди да е изтекла една година от влизане в сила на предупреждението за 

това към датата на настоящото. Установи се също, че към настоящата дата не е изтекъл 

шестмесечния срок по чл.34, ал.3 ЗАНН, считано от датата на съставяне на акта/отпада при 

приложение по чл.54, ал.1, т.6/. 

В срока на чл. 44, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания е 

постъпило/не е постъпило възражение срещу съставения Акт за административно нарушение. 

(ненужното се зачертава) 

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

………………………………………………………………………………… (извършва се преценка на 

възраженията по Акта за установяване на административно нарушение и събраните доказателства). 

 МОТИВИ относно наличие на основанията по чл.54, ал.1 при условията на алтернативност : 

 1. След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че деянието, описано в акта 

за установяване на административно нарушение, не е извършено или не съставлява нарушение, 

поради което на основание чл.54, ал.1, т.1 ЗАНН производството следва да бъде прекратено. 

2. След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че нарушението не е 

доказано по несъмнен начин ..........................................., поради което на основание чл.54, ал.1, т.2 

ЗАНН производството следва да бъде прекратено.  

3. След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че не  е доказано по 

несъмнен начин участието на лицето, срещу което е съставен актът за установяване на 

административно нарушение, в извършване на нарушението, тъй като .............................поради 

което на основание чл.54, ал.1, т.3 ЗАНН производството следва да бъде прекратено.  

4. След  преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че е налице хипотезата на 

в случаите по чл. 34, ал. 1, букви "а" - "в", тъй като ...................................................., поради което на 

основание чл.54, ал.1, т.4 ЗАНН, производството следва да бъде прекратено.  



5. След преценка на изложената  фактическа обстановка намирам, че актът за установяване 

на административно нарушение е съставен след изтичане на сроковете по чл. 34, ал. 1 или 2, тъй 

като деянието е извършено / нарушителят е открит на ..............................г., а актът за установяване 

на административно нарушение е съставен на ...............г. , поради което на основание чл.54, ал.1, т.5 

ЗАНН производството следва да бъде прекратено. 

6. След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че срокът по  срока по чл. 

34, ал. 3 ЗАНН е изтекъл, тъй като АУАН е съставен на .........., а към настоящия момент наказателно 

постановление не е издадено, поради което на основание чл.54, ал.1, т.6 ЗАНН производството 

следва да бъде прекратено.  

7. След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че е допуснато съществено 

нарушение на процесуалните правила при съставяне на акта за установяване на административно 

нарушение, което се състои в 

............................................................................................................................................................................

, поради което на основание чл.54, ал.1, т.7 ЗАНН производството следва да бъде прекратено.  

8. След преценка на изложената фактическа обстановка  намирам, че срещу същото лице за 

същото деяние има влязло в сила наказателно постановление/предупреждение по чл. 28/  

споразумение/влязъл в сила съдебен акт/, предвид приложеното като доказателство по преписката 

влязло в сила наказателно постановление №...........на ......................../предупреждение по чл. 28 

№.............. на ............................../  споразумение №.................между ......................, влязло в сила 

решение №.........................по АХД № ............................. , поради което на основание чл.54, ал.1, т.8 

ЗАНН производството следва да бъде прекратено.  

След преценка на изложената фактическа обстановка намирам, че следва да се констатират  

признак/признаци на извършено престъпление, поради което на основание чл.33, ал.2 ЗАНН  

материалите следва да се изпратят  на  прокурор  при .................. прокуратура, а на основание чл.54, 

ал.1, т.9 ЗАНН производството следва да бъде прекратено.  

На основание чл.20, ал.2-4/чл.21 ЗАНН  следва да бъдат отнети в полза на държавата 

следните вещи, тъй като са предмет на нарушение и притежаването им е забранено/принадлежат на 

нарушителя и притежаването им е забранено/са придоито от нарушението.  

Резолюцията се издава в гр. ................... . 

Предвид гореизложеното, на основание чл.54 от Закона за административните нарушения и 

наказания  

 

              ПОСТАНОВЯВАМ : 

 

 

ПРЕКРАТЯВАМ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ  

................................................../три имена на нарушителя/, ...................../точен адрес/, 

.............................. /ЕГН/, образувано с Акт за установяване на административно нарушение 

№............./....................,  за това че ................................................................................../описание на 

нарушението, дата и място, където е извършено,/, с което е нарушил чл. ...................................,  

поради .................................................. /посочва се едно  или няколко от основанията по чл.54, ал.1, 

т.1-9/.  

           На основание чл.20, ал.2-4/чл.21  ЗАНН  ОТНЕМАМ  в полза на държавата 

......................................................................./вещите, които се отнемат в полза на държавата/. 

          .................................................................../разпореждането с веществените доказателства/. 

Мотивираната резолюция  може да се обжалва в 14-дневен срок чрез наказващия орган пред   

…………………………. районен съд.   

 



  НАКАЗВАЩ ОРГАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

 

 

Разписка 

 

Днес . . . . . . . . . . , в град . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., удостоверявам,  че се запознах 

със съдържанието на мотивирана резолюция за прекратяване на административнонаказателно 

производството  №............./........... г. и получих препис от нея.  

  Получил: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Връчил:………………………….. 

   (подпис)    (трите имена, длъжност, подпис) 

 

 

 

Забележка : препис от резолюцията   се връчва на нарушителя , потърпевшия и ако са 

конституирани като страни в производството - на собствениците на вещи, представляващи  

веществени доказателства, с които е извършено разпореждане  или на вещи, които са отнети в полза 

на държавата , ако  не принадлежат на нарушителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


