
ОБЩИНА   САНДАНСКИ 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНАТА ЧИСТОТА И 

СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ 
 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
             Чл.1./1/. Тази наредба определя опазването  на общинската собственост, 

опазването и охраната на обществения ред на територията на община Сандански. 
        /2/. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички 

физически и юридчески лица, които живеят, временно пребивават или управлението на 
които е на територията на общината. 
 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 
 

             Чл.2. Забранява се на обществени места ,на улиците, тротоарите, 
парковете, стадионите, културните и спортните зали, вътрешно кварталните градинки, 
междублоковите пространства, в предназначените за общо ползване части от сгради и 
др територии. 

1.Хазартни игри 
                 При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 

2. Консумация на спиртни напитки 
                 При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 

3./Изм. с Решение №279 от 25.06.2015г/ Миенето на коли и килими 
с препарати, гресирането и смяна на масла на МПС. 

            При нарушение се налага глоба от 50  до 500 лв. 
                                   4.Продажбата на бомбички /пиратки/, хвърлянето им, както и 
хвърлянето и възпламеняването на други предмети и запалителни материали. 
                  При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                                   5 Поставяне на стари купета от автомобили, както и спрени от 
движение моторни превозни средства по уличните платна и оформени  празни 
пространства и тротоари. 
                  При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                   6. Разместване и повреждане на съдове за отпадъци, табелките, 
пейките, автобусни навеси, пътни знаци, чешми, фонтани, съораженията поставени в 
детските и спортните площадки и на обществени места за общо ползване, 
осветителните тела , билбордовете и други реклами. 
                   При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                                   7. Траурните шествия по улиците на града, организирането на 
светски, религиозни и др. мероприятия на обществени места без уведомяване на 
общината по установения ред. 
                   При нарушение са налага глоба от 50 до 500 лв. 
                                   8. Просията на обществени места. 
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 

9. /Изм. с Решение №279 от 25.06.2015г / Хвърлянето на отпадъци 
от всякакъв вид извън определените за целта места, включително люспи от 
слънчогледово и тиквено семе и угарки от цигари  върху уличните платна. 



При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева. 
                                  10. Пускането на всякакъв вид животни свободно/включително и 
кучета/. 
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 

 11. /Изм. с Решение №279 от 25.06.2015г/ Паленето на 
огън/умишлено или предизвикан от недогорели фасове от цигари/ на открито в полски 
или горски масиви. 

При нарушение са налага глоба от 50 до 300 лв         
  12. Къпането във водоемите и реките. 
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
          13. Не се разрешава извън определените от общината места 

стоварването на земни маси, строителни, битови и всякакви други отпадъци 
При нарушение се налага глоба от 500 до 1000 лв. 

14. /Нова  с Решение №279 от 25.06.2015г/  Деца над 14 години да 
се люлеят на люлки или се качват по пързалки и катерушки в паркове и площадки. 

При нарушение са налага глоба от 100 до 300 лв 
                     Чл.3./1/.Не се разрешава поставянето на будки, павилиони, 

сергии, фургони и други за нуждите на търговията, битовото обслужване, 
информацията и други цели, без разрешение от общината и извън определените 
за целта места. Временните съоражения за търговия и услуги, изграждани във 
връзка с официални празници, се прибират до два дни след празника. 

   При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                                 /2/. Поставянето на временни търговски обекти върху общински 
терени или ползването на открити общински площи за търговски, рекламни и други 
цели, става по ред, определен от общинския съвет, със заплащане на наем или такса. 
                       При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                                 /3/.Тези, които ползват гаражите си не по предназначение заплащат 
наем за ползване на общинска открита площ, съгласно действащите в момента 
нормативни документи. Плащането за годината се извършва еднократно, не по-късно 
от 31 март на текущата година. 
                   При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                         Чл.4./1/. В централна градска част и по определени улици в общината, 
зареждането на магазините и заведенията със стоки да става директно от превозните 
средства в обектите, без престояването им по тротоарите, декоративните настилки, 
улиците и др.                        
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                /2/. Зареждането със стока в обектите в централна градска част да се 
извършва във времето от 6,00ч. до 9,00 ч. 
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                /3/. Забранява се поставянето на подвижни указателни табели, 
реклами, менюта и др.,директно върху уличните платна, тротоарите и площадните 
пространства. 
                   При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                /4/. Забранява се изнасянето на стоки, които се продават  директно в 
обекта, на тротоара пред него,с рекламна цел, включително щендери и окачването на 
дрехи ,спортни стоки и вещи от всякакъв вид по фасадите на сградите, предпазни 
парапети и други. 
                   При нарушние се налага глоба от 20 до 200 лв. 



                         Чл.5./1/.Основно задължение на специализираните предприятия, и 
органи на общината, на домсъветите и управителите , на всички граждани е: 
поддържане чистотата на селищата и крайселищните територии, чрез редовно 
почистване. 
                                /2/. Почистването включва: метене, миене, снегопочистване, 
сметосъбиране по определен график и други на територията на общината. 
                                /3/. Работите по поддържане чистотата и хигиената на селищата се 
осигуряват: 

1.  От работещите в специализираните предприятия  – съгласно законите,    
наредбите и сключените с общината договори. 

2. От ръководителите на учрежденията и фирмите – по отношение на 
техните помещения, складове и др. както и прилежащи към имота 
тротоарни платна. 

3. От домсъветите и портиерите/ чистачите/ - по отношение общите части 
на сградите и прилежащите тротоарни площи и междусградни 
пространства. 

4. От гражданите – по отношение чистотата на дворовете на жилищата и 
постройките в тях. 

                         Чл.6. Забранява се: 
 1.Изнасянето на съдове за смет, открити, без капаци.  

                      2.Изхвърлянето в съдовете за смет на опасни отпадъци, на горивни и 
избухливи вещества, на неугасени горива от печки с твърдо гориво, обемисти 
предмети, строителни отпадъци, течности, стъклени и метални отпадъци, които могат 
да повредят сметосъбирачните машини. 

3. /Доп. с Решение №279 от 25.06.2015г / Изгарянето на сметта в съдовете 
за смети обръщането на кошчета за боклук 

При нарушение са налага глоба от 200 до 300 лв. 
4.Отвеждането на газ и дим през прозорците, витрините, стените и 

балконите на сградите 
5.Изтърсването и тупането на черги, килими и одеала в многофамилните 

жилища, извън определените от домсъветите места и време на денонощието. 
6.Миенето на улиците и площадите в общинския град през деня  от 7,00 

до 22,00 ч., с изключение на зимния сезон и при възможност от поледици. 
При нарушение по т.т.1 – 6 се налага глоба от 20 до 200 лв. 

                         Чл.7./1/. Превозът на строителни и други отпадъци, земни маси, чакъл и 
пясък и други инертни материали се извършва с добре уплътнена каросерия, снабдена с 
предпазно покривало или контейнери на определеното за разтоварване от общината 
място.Депонирането на земни маси, строителни и други отпадъци и инертни материали 
да се извършва на места, определени от общината, след издадено разрешение от 
дирекция”ТСУСБ” при ОбА-Сандански. 
                                 /2/. Съхраняването на строителни отпадъци и материали при 
ремонтно - строителни работи да се извършва в предварително подготвени за целта 
съдове, на разрешени от общината места. 
                                 /3/ Не се разрешава ползването на уличните кошчета от фирми за 
изхвърляне  на търговски, производствени и други видове отпадъци. 
                                 /4/. Не се разрешава ползването на нестандартни съдове за смет, 
пробити и без приспособления за работа със сметосъбирачната техника. 
                                 /5/. Забранява се изхвърлянето на отпадъци в коритото и по 
поречието на реката и водните басейни в района на общината. 
                       При нарушиение са налага глоба от 50 до 500 лв. 



                        Чл.8./1/. Забранява се в централна градска част/ І и ІІ зона/ и 
междублоковите пространства отглеждането на птици, зайци, кози, крави, свине, коне, 
пчелни семейства и други животни. 
                                /2/. В останалата част на града се разрешава отглеждането на 
единични бройки животни, само в стопански постройки,с изрично решение на ОбС за 
зоните, в които това може да става. 
                                /3/. Лицата, отглеждащи животни и птици в определените райони, са 
длъжни да осигуряват необходимата хигиена в помещенията за отглеждане и 
прилежащия им район. 
                                /4/. В съставните села на общината се разрешава отглеждането на 
единични бройки животни/ прасета – 2 бр.,кози – 5 бр.,овце – 10 бр., крави – 1 бр./, 
само в стопански постройки, отговарящи на изискванията на ЗУТ, санитарно – 
хигиенните изисквания, а за собствените парцели и съгласието на съсобственика. 
                                /5/. Животни за търговски и промишлени цели се отглеждат извън 
полигоните, съгласно  Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на 
селищната среда 
                        При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 

Чл.9./Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г. 
Чл.10./ Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г.                       
Чл.11. / Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г. 
Чл.12./ Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г.                       
Чл.13./ Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г. 
Чл.14. /Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г. 
Чл.15/ Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г.                       
Чл.16./ Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г.                       
Чл.17. / Отменена с Решение № 177/30.05.2013 г. 
Чл.18.  Забранява се: 

                       /1/. Вдигането на шум в резултат на високо пеене, свирене, пускане на 
музика, строителни и производствени работи, /чукане, рязане, пилене и т.н./, 
ползването, на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини/прахосмукачки, 
циклещи машини и др./ за периода от май до септември включително от 14,00 до 16,00 
ч. и от 23,00 до 09,00 ч. и за периода от октомври до април включително от 14,00 до 
16,00 ч. и от 22,00 до 09,00 ч. Забраната се отнася до обществени места в близост до 
жилищни сгради , както и за жилищни сгради, доколкото шумът прониква вън от 
самите тях. За тържества в домовете, във връзка със сключване на брак, рождени и 
именни дни и други чествания, предварително се уведомява председателя на етажната 
собственост, съответно председателя на домсъвета. Когато шума е в останалите часове, 
органите на РПУ да оказват съдействие на гражданите за намаляването му. 
                    При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                    При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лв. и временно 
ограничаване работното време на обекта за срок от 1 до 6 месеца. 
              /2/. Сватбените тържества с изпълнение на оркестър по улиците на града, без 
издадено разрешение от общината, както и използването на звукови сигнали на 
моторни превозни средства при тези тържества за времето от 14,00ч. до 16,00 ч. и от 
22,00 до 09,00 ч  
                    При нарушения се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                /3/. Използването на оркестри в заведения и на открити тераси, при сила на 
звука над 30 децибела в непосредствена близост до жилищни сгради  от 14,00 до 16,00 
и от 22,00 до 09,00 ч. 
                   При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 



                /4/. Извършване на промишлена, складова и шумна търговска дейност в 
жилищните сгради и комплекси без писмено съгласие на живущите в съседство. 
                    При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                /5/. Миенето на тераси с открити отходни улуци изведени към улиците без да 
се вземат мерки за предпазване на преминаващите пешеходци. 
                    При нарушение се налага гроба от 20 до 200 лв. 
                /6/. Лицата, даващи частни квартири под наем, когато не са регистрирани като 
търговци по смисъла на търговския закон, задължително използват услугите на 
лицензиран туистически посредник при настаняването на почиващи и туристи. 
                      При нарушение се налага глоба от 200 лв. 
                      При повторно нарушение глобата е в размер на 500 лв. 
                /7/. Задължават се собствениците на фирми и организации, желаещи да 
регистрират нови обекти за търговия на едро и дребно, заведения за хранене и 
развлечения, ателиета за услуги, дискотеки и интернет клубове, игрални зали и 
работилници за производство на храни и стоки, да се регистрират в общината. 
                    При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                /8/./ Изм. с Решение №236/18.12.2009г., Изм. с Решение №162 /26.06.2014г./ 
При регистрацията на обекта се определя и работното му време, което е не по- късно от 
02.00 часа.  
                         При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
 
                /9/. По изключение, кметът на общината може да разрешава и удължено 
работно време извън определеното с ал. 7 при условие, че обекта не е в близост до или 
в жилищни сгради и шумът не прониква извън него . 
                          При нарушеуние се налага глоба от 50 до 300 лв. 
                        Чл.19. Забранява се търговска дейност в следните случаи: 

1.Приготвянето и продажбата на открито без разрешение от ХЕГ и РВМС  
на хлебни, месни и млечни продукти, закуски и непакетирани сладкарски 
изделия.    

При нарушения се налага глоба от 50 до 300 лв. 
2. /Изм. с Решение № 264/27.07.2017 г./ Продажбата на алкохол, 

тютюневи изделия, нарлгиета, упойващи и вредни за здравето вещества  на 
ученици, малолетни и непълнолетни. 

                При нарушение се налага глоба от 500 лв. 
3.Продажбата на алкохол в учебни, здравни, лечебни заведения, както и 

на младежки забави, спортни игри и др. подобни 
        При нарушение се налага глоба от 500 лв 
4.Продажбата на тютюневи изделия в търговски обекти отстоящи на 200 

м. от детски, здравни и учебни заведения.    
                                При нарушение се налага глоба от 500 лв. 

5.Излагането и разпространяването /чрез продажба или даром/ на 
вестници, списания, касети и филми с порнографски вид и съдържание, освен на 
писмено предварително разрешени от кметството места/ във всички случаи на 
закрито/. 

                                При нарушение се налага глоба от 500 лв. 
6.Търговска дейност по улиците, площадите, пазарите и обществените 

места без разрешение от общината по определения ред и без платена такса или 
наем. 

                При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                При повторно нарушение глоба от 200 до 500 лв. 



7.Продажба без необходимите разрешителни документи съгласно 
действащата нормативна уредба, инструкция за начина на употреба, сертификат 
за качеството и състава на бомбичките/пиратки/ и други пиротехнически стоки. 

                                При нарушение се налага глоба от 50 до 300 лв. 
                                При повторно нарушение глоба от 300 до 500 лв. 

8.Продажбата на пиротехнически стоки на малолетни и непълнолетни до 
16 год. 

                                При нарушеуние се налага глоба от 50 до 300 лв. 
                                 При повторно нарушение – от 300 до 500 лв. 
                           Чл.20./1/. /Изменено с Решение № 24 /28.12.2015 г. / Достъпът на 
малолетни и непълнолетни в заведенията/барове, ресторанти, игрални зали, дискотеки, 
интернет клубове и др./ и на кавито и да е места извън дома,  да бъде при следния 
режим: 
   1.Лица до 14 години  без придружители могат да престоят до 20:00 часа: 
                        2.Лица, навършили 14, но ненавършили  18 – годишна възраст, без 
придружители,  могат да престоят до 22:00 часа. 
                                  /2/. Лицата, нарушили наредбата  се отвеждат в РПУ-Сандански и 
своевременно се уведомяват родителите /настойниците, попечителите/ им.                               

                                     /3/. На   родителите /настойниците/ или лицата, които ги заместват ,  
се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                    При повторно нарушение глобата е от 200 до  500 лв. 

                                  /4/. По искане на нарушителя или по невъзможност да заплати 
глобата,кметът може да я замени  с доброволен труд от 50 до 500 часа в полза на 
общината. 
                                  /5/. Забранява се в заведенията, в които се сервират алкохолни 
напитки, допускането на малоленти и непълнолетни без родители след определените в 
чл.20 ал.1 часове, както и сервирането на такива лица на алкохол и цигари по всяко 
време. 
                                 При нарушение се налага глоба от 500 лв. 
            /6/. /Нова с Решение № 68/06.04.2006 г./ При повторно нарушение 
по чл.20, ал.5, в рамките на една година, на нарушителите се налага глоба от 500 
лв. и временно ограничаване на работното време на обектите, със заповед на 
Кмета на общината, за срок от един до шест месеца. 
                           Чл.21. Ръководителите на търговски фирми, учреждения, ведомства и 
обществени организации се задължават: 

1. да поставят фирми, надписи, реклами и др. на фасадите на сградите и 
прилежащите територии и зелени площи само след одобряване от органите на 
общината, при спазване на действащата нормативна уредба. 

                                 При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв.   
  2. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние светлинните 
реклами, рекламните надписи и изображенията по стените на сградите. 
                                 При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 

3. Да поставят на видно място в обектите си за търговия, услуги, 
производство, питейни заведения, дискотеки и интернет-клубове и игрални зали 
табелки с регламентираното работно време, трите имена и адреса на управителя 
/собственика/ на обекта. 

                                 При нарушение – на физическшите лица се налага глоба от 50 до 
500 лв. 
                                 На еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция 
в размер на 500 лв. 



                        4. Да прекратяват музикалното озвучаване на заведенията след 22,00ч., с 
изключение на обекти, съгласувани с общината и ХЕИ, като нощни барове и дискотеки, 
при стриктно спазване на санитарно- хигиенните норми за пределно допустими 
шумови нива. 
                                 При нарушение се налага глоба от 100 до 200 лв. 
                                 При повторно нарушение –глоба от 200 до 500 лв.  
                         и ограничаване работното време със заповед на Кмета за срок от 1 до 6 
месеца. 
                       5.При регламентирано работно време след 22,00 ч. да вземат 
необходимите мерки за недопускане на нарушения на обществения ред в заведенията, в 
района около тях, вследствие работата на обектите и посещаващите ги клиенти. 
                                 При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лв. 
                                 При системни нарушения в заведенията или районите около тях, 
работното им време се ограничава за срок от 1 до 6 месеца със заповед на кмета. 
 

ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 
 

                           Чл.22. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не 
съставлява престъпление по наказателния кодекс на Република България, се наказват 
по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди. 
                            Чл.23.Забранява се нанасянето на вреди върху сградите, 
инфраструктурните и рекламни съоражения, както следва: 

1.разлепването на афиши, реклами, съобщения, обяви, некролози,  
нагледни агитационни материали и други подобни извън определените за целта 
места. 

                                 При нарушения се налага глоба от 50 до 300 лв. 
2.повреждането на пътни знаци, обяви, реклами и др. подобни на 

определените за целта места. 
                                 При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв. 

3.Писането и драскането по фасадите на сградите, оградите, пътните 
знаци и пътните съоражения, както и лепенето върху тях на афиши и други 
материали.. 

                                 При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
4. Чупенето и повреждането на фенери, лампи и осветителни тела, както и 

кражби и нанасянето на повреди на съораженията на уличното и парково 
осветление. 

5. Унищожаването на дървета, храсти и тревни площи. 
                                 При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. и възстановяване 
стойността на повреденото имущество 

6. /Нова с Решение № 279 от 25.06.2015г./ Чупене на охранителна камера 
или срязване на кабела към камерата. 

При нарушение се налага глоба от 1000 лева. 
                            Чл.24.Наказват се лицата, които не почистват афиши, реклами, 
съобщения, обяви, нагледни агитационни материали и други подобни извън 
определените за целта места и време и лицата, които повреждат пътните, тротоарните, 
градинските и парковите настилки, телефонните апарати за обществено ползване, 
скулптурно- декоративните елементи, пътните съоражения и принадлежности на 
уличната, пътната и алейната мрежа, освен ако за нарушението не е предвидено по-
голямо наказание по други закони или нормативни актове. 



                                 При нарушение се налага глоба от 500 лв. и възстановяване 
стойността на повреденото имущество. 
 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СЪБРАНИЯ,МИТИНГИ,МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ 

             
                            Чл.25/1/. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от 
граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и 
при спазване на изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 
                                   /2/. Организаторите на масови обществени мероприятия отправят 
писмено уведомление до кмета на общината и до органите на РПУ два работни дни 
предварително. 
                                   /3/. В уведомлението за провеждане на събрание или митинг се 
посочват пълното наименование на организатора и неговото седалище, точното 
ноименование и адреси на представляващите го лица, както и техните изборни 
длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и предполагаемия брой на 
участниците. 
                                   /4/. В уведомлението за провеждане на манифестация освен 
данните по предходната алинея се посочва и пътя на движението и. 
                               При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лв. 
                            Чл.26./1/. Организаторите на обществено- политически, протестни и 
други масови прояви на открито се задължават да спазват предварително заявените на 
общината място, време и маршрут на движение, като носят отговорност за осигуряване 
на необходимия обществен ред при провеждането им, чистотата на ангажираните 
площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от 
повреждане и унищожаване. 
                                   /2/. Органите на Общинска администрация, със съдействието на 
полицията, вземат необходимите мерки за нормалното протичане  на проявата, 
осигуряване на обществения ред и безопастността на движението. 

При нарушения на ол. 1 се налагат актове на нарушителите.                                               
Глобата е от 100 до 500 лв. 

                            Чл.27. При провеждане на спортни и други масови проави по стадиони, 
спортни зали и други обществени места се забранява:внасянето на предмети, които при 
употреба биха застрашили живота и здравето на други лица/ боксове, вериги, тояги, 
стъклени бутилки и др./; хвърлянето на бомбички, ракети и др. подобни запалителни 
предмети, както и допускането на лица в нетрезво състояние. 
                               При нарушение се налага глоба от 100 до 500 лв. 
                            Чл.28. Забранява се построяването на естради и палатки по улиците, 
прощадите, междублоковите пространства и други обществени места без разрешението 
на Общината. 
                               При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                            Чл.29./1/. Задължават се посетителите на театри, кина, хотели и други 
обществени заведения да спазват установените правила за вътрешния ред. 
                                    /2/. Нарушителите на обществения ред в държавните, културните и 
увеселителните заведения , заведения за обществено хранене, обектите за търговия и 
услуги се отстраняват от техните служители, а при нужда и със съдействието на 
полицията. 
                               При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
 



ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ И ПАРКИРАНЕ НА 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВЪРХУ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ 

 
                            Чл.30. /1/. Гражданите, при ползване на градския обществен транспорт, 
нямат право: 

1.да консумират спиртни напитки 
                        2.да пушат 
                        3. да превозват кучета и други животни. 
                        4.да замърсяват и повреждат превозните средства 
                        5.да превозват лесно запалими течности и газове 
                                При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                    /2/. Лица, които нарушават обществения ред и спокойствието на 
пътниците, се свалят на следващата спирка със съдействието на органите на РПУ и 
контролните органи по транспорта и им се налага глоба. 
                                При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                    /3/. Тръгването и пристигането, както и маршрутите на автобусите 
за вътрешно- градския и междуселищен транспорт са определят от Общината. 
                                При неспазване на съгласуваните разписания и маршруни, на 
превозвача се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                                При повторно наорушение – глоба от 200 до 500 лв. и отнемане 
правото на превози в общината. 
                                   /4/. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да 
престояват на спирките на пътните превозни средства за обществен ревоз на пътници 
поредовните линии на градския и междуселищен транспорт с цел очакване на пътници 
и на пътните платна на улиците за изчакване на клиенти, при което се създават 
затруднения за останалите участници в движението. 
                               При нарушение се налага глоба от 20 лв. 
                                 /5/.1. Започването /завършването/ на курсовете от автобусите за 
обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния транспорт на 
територията на община Сандански се разрешава само от Автогари отговарящи на 
условията на изискваниятана Раздел VІ “Автогари и автоспирки” от Наредба № 33 на 
министерството на транспорта от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България /обн. ДВ.бр.101 от 1999 г.изм. и доп. ДВ 
бр.40 2002 г./ 
                                2. Местата на автогарите по предходната точка се утвърждават с 
писмена заповед на Кмета на община Сандански. 
                                3. Използването на автогари с временен статут на паркинги и 
обособени терени – общинска собственост се извършва само с решение на Общински 
съвет – Сандански. 
                               При нарушение по ал. 5 се налага глоба от 50 лв. 
                                /6/. Маршрутът за придвижване на автобусите от междуселищните 
автобусни линии на територията на община Сандански се определя със заповед на 
Кмета на община Сандански. 
                               При нарушение се налага глоба от 50 лв. до 100 лв.  
                            Чл.31./1/. Забранява се унищожаването на общинска собственост като: 
тротоари,зелени площи, площади, декоративни пешеходни плочници и др. чрез 
движение, паркиране, домуване или по друг начин от пътни превозни средства, 
поставяне на сергии или други тежки предмети. 
                                При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв. и възстановяване на 
щетите за сметкана нарушителите. 



                                При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лв. 
                                    /2/. За зареждане на магазинната мрежа, заведения за обществено 
хранене, обслужване на банки и финансови институции, както и на живущите в ЦГЧ се 
издават пропуски от кмета на общината     за времето от 06,00 до 10,00 ч. 
                                При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв. 
                                При повторно нарушение – глоба от 200 до 500 лв. 
                                    /3/. Издаването на пропуски става по ред, определен от кмета на 
общината, след предварително заплащане на таксата съгласно действащата наредба на 
общинския съвет за местните данъци и такси. Изключения се допускат за инвалиди и 
лица, снабдени с нарочен пропуск, независимо от  месноживеенето на лицето. 
Временен престой, без пропуск, на лекотоварни  моторни превозни средства се допуска 
на адресно регистрираните жители на ЦГЧ.. 
                            Чл.32./1/ Могат да бъдат ползвани места, извън централна градска част, 
срещу заплащане за паркиране по улици и паркинги – общинска собственост, за  
служебни нужди от институции, юридически лица и еднолични търговци. 
                                   /2/. Редът и условията за определяне и ползване на местата за 
служебни нужди се регламентират от кмента на общината  с писмена заповед. 
                                   /3/. Не се допуска пренаемане или преотстъпване срещу заплащане 
на местата по ал.1 и 2 
                                   /4/. Не се допуска паркирането на МПС на места, означени за 
служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата, 
снабдени от общината с пропуски по образец. 
                                При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв 
          /5/ /Нов с Решение №74/28.01.2016 г./ Престоят и паркирането са 
забранени: 
  1. На място, където превозното средство създава опасност или е пречка за 
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал. 
  2.До паркирано и престояващо превозно средство от страна на 
движението. 
  3.На пешеходни пътеки и на разстояние по-малко от пет метра преди тях. 
  4.На мостове, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена 
видимост. 
  5.На платното за движение, където разстоянието между превозното 
средство пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малка от три метра или с 
пътен знак е забранено изпреварването. 
  6.Пред входовете на паркове, училища, кина, предприятия, както и на 
други места, където е възможно да влизат и излизат превозни средства. 
  7.На места, където с указателни табели е забранено това. 
                            Чл.33. Забранява се местодомуването на товарни МПС над 3 т. 
товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 пътнически места, извън 
определените за целта от кмета на общината места. 
                               При нарушение се налага глоба от 25 до 250 лв. 
                            Чл.34. Забранява се ползването без заплащане на пратените паркинги и 
местата за служебно ползване. 
                               При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв. 
                             Чл.35./1/. Отстраняването на автомобили, паркирани неправилно,се 
извършва от органите на полицията или по нейно разпореждане съгл.чл.171,т.5 от 
Закона за движение по пътищата, чрез специално за целта превозно средство за 
принудително отстраняване. 



                                     /2/. Отстранените автомобили се транспортират до специално 
отредени за целта денонощно охраняеми паркинги и се освобождават след заплащане 
на разноските по отстраняването, транспортирането и престоя на паркинга. 
                                     /3/. Отстраняването на автомобили и транспортирането им до 
определения паркинг се извършва така, че да не им се нанасят повреди. 
                              Чл.36. Редът за определяне броя на екипите, работещи по 
принудително отстраняване,  за установяване на нарушенията, за водене на отчетност, 
за определяне размера и заплащането на разноските за отстраняване или блокиране 
колелата на МПС, се регламентират от Началника на РПУ с писмени разпореждания, 
съобразно разпоредбите на чл. 172 от ЗДП, съгласувано с кмета на общината. 
                              Чл.37./1/. За извършване на строителни, ремонтни и други работи по 
прилежащите към улиците сгради се разрешава заемането на тротоарната ивица след 
заплащане на такса, съгласно действащата нормативна  уредба. 
                                      /2/. В изключителни случаи за целите по ал. 1   може да се заеми 
до половината от уличното платно след съгласуване с КАТ и РПУ-Сандански и 
заплащане. 
                               При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. 
                               Чл.38./1/. Извършването на строителни, ремонтни и други работи по 
уличните платна, тротоарите, площадите и зелените площи се извършва след 
съгласуване с общината, КАТи РПУза създаване на временна организация на 
движението и осигуряване на тяхната безопастност 
                                      /2/. Извършителят на работите по ал. 1 е задължен да поставя, 
поддържа и премахва нужната сигнализация за временна организация на движението, 
както и да възстановява качеството на настилките и другите съоражения, засегнати при 
строителните работи. 
                               При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв. и пълната стойност 
на причинените щети. 
                                Чл 39./1/. При възникване на спешна авария на комунална система 
или съоражение в обхвата на уличното платно, стопанисващата организация е длъжна 
да предприеме мерки за незабавно обезопасяванена пешеходното и автомобилно 
движение, след което съгласува с органите на КАТ и РПУ временната организация на 
движението и графика за възстановителните работи. 
                                      /2/. Лицата, които работят върху платното на улицата, трябва да 
са облечени с оранжев работен костюм  или дневносветеща сигнална оранжева жилетка 
през деня, а през нощта тези облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи. 
                               При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лв 
                                Чл.40. Забранява се: 

1. Прокопаването на съществуващи подземни проводи и 
съоражения от фирми, организации и граждани. Такива 
прокопавания с цел ремонт, премахване или построяване на 
други съоражения, могат да се извършват само след писмено 
разрешение за строеж, издадено от общината. 

2. Строителят на улични мрежи и съоръженията на техническата 
инфраструктура и есплоатационните дружества извършват за 
своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове и 
по ред определен от ОбА. Общината определя размера на 
сумата, която трябва да се внесе в касата. Тази сума е гаранция, 
че възстановяването на съораженията, засегнати от 
разрешеното прокопаване, ще бъде изпълнено. Ако това бъде 
изпълнено в определения от общината срок, сумата се връща. 



В противен случай тази сума се задържа в полза на общината и 
на нарушителя се налага глоба. 

3. Копаенето на земни маси, ваденето на инертни материали и 
направата на тухли, без предварително писмено разрешение от 
общината. 

4. Отсичането на дървета в обществени места. 
                                      При нарушения се налагат глоби от 50 до 500 лв. 
 

 
„УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В 

ЗОНИТЕ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
САНДАНСКИ 

 
Чл.41. Тази глава определя правилата, ограниченията и забраните за паркиране 

на територията на община Сандански в зони за паркиране - „Синя зона” и паркинги - 
общинска собственост. 

Чл.42.(1) Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на 
община Сандански е безплатно, освен в случаите, предвидени в тази наредба. То се 
извършва при спазване на Закона за движението по пътищата, на правилника за 
прилагането му и на съотносимите нормативни актове. 

(2) На територията на община Сандански се създават паркинги за платено 
почасово и абонаментно паркиране и зони за платено почасово паркиране „ Синя 
зона”. 

(3) Техническото обслужване на паркингите за платено почасово и абонаментно 
паркиране и зоните за платено почасово паркиране „Синя зона” се извършва от 
общинско звено при Община Сандански. 

(4) Със заповед кметът на общината има право да ограничи временно - за срок 
до 14 дни, частично или цялостно достъпа до райони, улици, пътища и части от пътища 
от зоната, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен 
или обществен характер. 

Чл.43.(1) Паркингите за платено почасово и абонаментно паркиране на 
територията на община Сандански са: 

- Паркинг зад ГУМ; 
- Паркинг на ул. „Борис Сарафов”; 
- Паркинг зад Поликлиниката. 

(2) Паркингите по ал.1 могат да се ползват за паркиране и престой на леки 
автомобили с максимално допустима маса до 3.5 тона, лекотоварни автомобили и 
автобуси, за които се заплаща съответната цена. 

(3) На входа на паркингите се поставя неподвижен пътен знак, представляващ 
информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в 
паркинга. цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, 
прилагани съгласно ЗДвП. 

(4) Въвеждането на платеното паркиране в паркингите по ал.1 се извършва със 
заповед на кмета на Община Сандански, към която се прилага схема на 
местоположението им. 

Чл.44 (1) В обособените паркинги по чл.43 ал.1 се въвежда два вида  режим на 
платено паркиране: 

1. платено абонаментно паркиране - въз основа на договор с кмета на 
общината 

2. платено почасово паркиране 



(2) Редът и условията за сключване на договор за абонаментно паркиране по 
чл.44,ал.1,т.1 се определят със заповед на кмета на общината. 

Чл.45 (1) Цената за почасово и абонаментно паркиране в обособените паркинги 
се определят с тарифата към тази глава. 

(2) Заплащането на платено почасово паркиране по чл.44,ал.1, т.2 се извършва 
по един от следните начини: 

1. с билет от паркинг автомат, съдържащ датата, началния и крайния час на 
паркирането и регистрационния номер на паркираното моторно превозно 
средство, поставен зад предното обзорно стъкло от страната на водача, на 
видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол; 

2. с талон за предплатено абонаментно паркиране. 
3. чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) на 

предварително определен и посочен номер на постоянна информационна табела, 
поставена в зоната на паркинга; 
(3) Освобождават се от плащане на цената по ал.1 за почасово платено 

паркиране моторни превозни средства , които: 
1. превозват хора с трайни увреждания, когато са паркирани на специално 

обозначените за това места за паркиране; 
2. са собственост на Община Сандански или се ползват от нея въз основа на 

договор за лизинг; 
3. са на държавни органи, когато са паркирани на определените за тях места; 
4. са със специален режим на движение по чл.91 от Закона за движение по 

пътищата. 
(4) Освобождават се от плащане на цената по ал. 1 електромобилите и 

двуколесните МПС. 
(5) Освобождават се от плащане на цената по ал. 1 удостоените със звание 

”Почетен гражданин на община  Сандански”. 
(6) Редът за определяне на местата за паркиране по чл.44, ал.3,т.3 се определя 

със заповед на кмета на общината. 
Чл.46. (1) В зоните за платено почасово паркиране „Синя зона" могат да се 

паркират моторни превозни средства с допустима максимална маса до 3.5 т. и на 
автобуси до 12 пътнически места през времето от 09.00 часа до 18.00 часа всеки ден, от 
понеделник до събота/ вкл./ 

(2) „Синя зона” е зоната, обхващаща райони, паркинги, улици, пътища и части 
от пътища, както следва: 

1. бул.„Свобода“ - от сградата  на бившия Стройрайон до площад „България“; 
2. ул.„Юри Гагарин“ - от паркинга на сградата на бившия Стройрайон до ул.„Асен 

Хадживасилев“; 
3. ул.„Славчо Ковачев“;  
4. ул.„Охридска“; 
5.  ул.„Асен Хадживасилев“ - от бул.„Свобода“ до ул.„Чудомир Катранджиев“; 
6. ул.„Кочо Честименски“ в частта с паркоместа зад градинката; 
7. ул.„Места“ ; 
8. ул.„Борис Сарафов“ - до ул.„Пере Тошев“; 
9. ул. „Пере Тошев”; 
10. Паркоместа бул.„Свобода“; 
11. Паркоместа пред Поликлиниката; 
12. Паркоместа ул.„Малешевска“ 
13.  ул.„Скопие“ ; 
14. ул.„Башлийца” – до сградата на бившето „Почивно дело”;  



15. ул. „Любен Каравелов“ - от ул. „Малешевска“ до ул. „Места” и ул.Места”; 
16. ул.”Перун”; 
17. ул.„Серес“; 
18. Паркинг зад Магазин „Била”; 
19. ул. „Христо Смирненски“; 
20. ул. „Хан Аспарух”; 
21. ул.„Банска“; 
22. ул.„Плиска; 
23. ул.„Гео Милев“; 
24. ул.„Мелник“; 
25. ул.„8-ми март“ ; 
26. Паркинг при Жилищна сграда „Санданска перла“; 
27. Паркоместа в района на площад „България“ в частта от улица „Солунска”  зад 

Културен дом; 
28. ул.„Даскал Козарев“ до кръстовището с ул.„Васил Левски“ ; 
29.  ул.„Георги Казепов“ до кръстовището с ул. „Васил Левски“ ; 
30. ул.„Стефан Карчев“; 
31. Паркинг зад старата община; 
32. ул.„Ген.Тодоров“; 
33. ул.„Христо Ботев“ от Базиликата до ул. „Стойо Хаджиев“; 
34. ул.„Гоце Делчев“; 
35. ул.„Мара Бунева“; 
36. площад”Коста Калимански”; 
37. ул.”Васил Кънчов”- от пресечката на ул.”Христо Ботев” до ул.”Македония”; 
38. ул.”Божин Димов”. 
39. /Нова с Решение № 348/30.11.2017 г./ Паркингите от двете страни на „Парк 

хотел Сандански” и паркингът в североизточната част на имот с идентификатор 
по КК и КР 65334.300.3219 

40. /Нова с Решение № 348/30.11.2017 г./ Паркинг на ъгъла на ул. „Малешевска” и 
ул. „Скопие” (срещу РУ на МВР Сандански)   

41. /Нова с Решение № 348/30.11.2017 г./ Паркингът от кръстовището на 
ул.“Малешевска“ с ул.“1-ви Май“ до кръстовището на ул.“Места с ул.“1-ви 
май“-10 броя паркоместа. 

 (3)Въвеждането на платеното паркиране в зоната по ал.2 се извършва със 
заповед на кмета на Община Сандански, към която се прилага схема на 
местоположението им. 
 (4) Началото и краят на зоните за платено паркиране се обозначава с 
неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени 
условията за паркиране на МПС в зоната, цената за паркиране, начина на заплащане и 
принудителните мерки, прилагани съгласно Закона за движение по пътищата. 

Чл.47. (1) Цената за почасово платено паркиране в „Синя зона” се определя с 
тарифа към настоящата глава 

(2) Заплащането на цената в „Синя зона” се извършва по един от следните 
начини: 

1. с талон, върху който трайно се отбелязва началния момент на 
паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня. часа и 
минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната 
на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол; 

2. чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен 
знак - информационна табела, описана в чл. 46, ал.4, съдържащо регистрационния 



номер на моторното превозно средство, съгласно свидетелството за регистрация; 
3.  с фискален бон съдържащ датата, началния и крайния час на паркирането. 

поставен зад предното обзорно стъкло от страната на водача, на видимо място, даващо 
възможност за осъществяване на контрол; 

4.  с талон „ абонамент”. 
(3) Освобождават се от плащане на цената по ал. 1 в зоните за почасово платено 

паркиране моторни превозни средства които: 
1. превозват хора с трайни увреждания, когато са паркирани на специално 

обозначените за това места за паркиране; 
2. са собственост на Община Сандански или се ползват от нея въз основа на 

договор за лизинг; 
3. са на държавни органи, когато са паркирани на определените за тях места: 
4. са собственост на лице със затруднения в придвижването, когато са паркирани 

на специално определено място в близост до жилището на това лице; 
5. са със специален режим на движение по чл.91 от Закона за движение по 

пътищата и автомобилите на лицата, осъществяващи дейност по Закона за 
частната охранителна дейност. 
(4) Освобождават се от плащане на цената по ал. 1 електромобилите и 

двуколесните МПС. 
(5) Освобождават се от плащане на цената по ал. 1 удостоените със звание 

..Почетен гражданин на община Сандански”. 
(6) Освобождават се от плащане по ал.1 лицата, ползващи услугите на 

Поликлиниката, както и  лекарите при извършване на спешни прегледи и манипулации 
, за обособените за тях места пред Поликлиниката , за период не повече от 1час. 

(7) Редът за определяне на местата за паркиране по ал.3, т,2 и т.3 и ал.6  се 
определя със заповед на кмета на общината. 

(8) Образците на талоните по ал.2,т.1 и т.4 се утвърждават от кмета на 
общината. 

Чл. 48. (1) Собственици , ползватели или наематели  на нежилищни имоти , 
могат да паркират моторни превозни средства на едно или на не повече от 3 /три/ 
места в „Синя зона”с режим „Служебен абонамент -фиксирано паркомясто” въз основа 
на договор с Кмета на общината, след заплащане на едномесечен, шестмесечен или 
дванадесет месечен абонамент. 

(2) Платено паркиране „Служебен абонамент - фиксирано паркомясто “ се 
допуска в часовото  времетраене на Синята зона /от 09:00 до 18:00 часа/ . 

(3) Редът и условията за определяне на местата за платено паркиране  
„Служебен абонамент  - фиксирано паркомясто“ се определят със заповед на Кмета на 
общината. 

(4) Цената за платено паркиране „Служебен абонамент - фиксирано паркомясто” 
се определят с тарифата към настоящата глава. 

(5) Местата за паркиране по чл.48. ал. 1 се сигнализират със съответния 
неподвижен пътен знак, маркировка и по желание с подвижна преносима табела. 

(6) Временно ограничаване паркирането на местата с режим „ Служебен 
абонамент - фиксирано паркомясто". с цел провеждането на заявени по съответния ред 
в Община Сандански мероприятия, се допуска със заповед на Кмета на общината. 

(7) Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на 
обозначените съгласно чл. 48. ал.5 места, освен за автомобили, определени от 
ползвателя на местата. 

Чл.49.(1) Физически и юридически лица могат да паркират моторни превозни 
средства на цялата територия на „Синя зона” и паркингите по чл.43. ал.1, след 



заплащане на едномесечен, шестмесечен  и дванадесет месечен абонамент. 
(2) Цената за платено паркиране - „абонамент” се определят с тарифата към 

настоящата глава. 
(3) Плащането на съответния абонамент се удостоверява с издаването на талон. 
(4) Талонът се поставя на видно място, на предното обзорно стъкло на 

автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол. 
Чл. 50  Образецът на талона се утвърждава от Кмета на общината. 
Чл. 51.(1) В границите на зоната с въведен режим за платено паркиране 

собствениците  на МПС или ползвателите на такива на друго правно основание , 
живущи по постоянен адрес на  улици или площади , имат право да паркират в тази 
зона, в близост до постоянния си адрес по прилежащите улици, а за живущите на 
улица, определена за „пешеходна зона” или забранена за паркиране ,по пресечните 
улици .  

(2) Паркирането по ал.1 се извършва на основание  издаден пропуск за 
преференциално платено паркиране. 

(3) Пропуск, удостоверяващ право на преференциално платено  паркиране се 
издава от Кмета на общината на физическо лице, което отговаря едновременно на 
следните условия: 

1. има постоянен адрес в жилище, намиращо се в зоната с въведен режим  за 
безплатно паркиране и живее в него; 

2. е собственик/съсобственик, включително и в режим на съпружеска имуществена 
общност , ползвател или лизингополучател с право на изкупуване на моторно 
превозно средство с допустима максимална маса до 3,5 тона; 

3. има валидно свидетелство за управление на МПС; 
4. е собственик/съсобственик, включително и в режим на съпружеска имуществена 

общност . наемател или ползвател от домакинството (по смисъла на § 1 .т.2 от 
ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособен жилищен имот, 
попадащ в зоните за почасово платено паркиране. 
(4) На едно лице, отговарящо на условията на ал.2. се издава само един пропуск. 

За всеки втори или следващ автомобил се прилагат разпоредбите на настоящата глава. 
На един административен адрес се издава само един пропуск за преференциално 
платено паркиране в „Синя зона”; 

(5) Лицата по ал.2 имат право да паркират моторното превозно средство само в 
границите на района , за който е издаден пропускът. 

(6) Пропускът се поставя на видно място на предното обзорно стъкло на 
автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол. 

(7) Образецът на пропуска се утвърждава от Кмета на общината. 
(8) Пропуск за платено преференциално паркиране не се издава на собственици 

или съсобственици на място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен 
имот , на който е постоянния им адрес или са собственици на  такива в близост и когато 
са променяли предназначението на такива . 

(9) Забранява се паркирането на МПС с пропуск извън границите на подзоната, 
освен ако е спазен общия ред за платено паркиране ,съгласно настоящата глава. 

Чл. 52 (1) Лицата по чл. 51, ал. 3 подават заявления за издаване на пропуск по 
образец. Към заявлението се представят следните документи: 

1.  лична карта за удостоверяване на постоянен адрес; 
2.  свидетелство за регистрация на МПС; 
3.  документ, удостоверяващ правното основание за ползване на имота и 

моторното превозно средство (нотариален акт, договор за наем и др); 
4. удостоверение за сключен граждански брак, когато заявлението се подава от 



съпруга, който не е посочен в документа по ал.1,т.2 и т.З. 
5.  декларация по образец, че заявителят живее в обособен жилищен имот, 

попадащ в зоните за почасово платено паркиране и имотът се използва по 
предназначението му - като жилище. 

6. декларация за платен данък на жилищния имот;- 
7. декларация по образец, че заявителят е от домакинството ( по смисъла на §1,т,2 

от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособен жилищен имот, 
попадащ в зоните за почасово платено паркиране, в случаите, когато е 
приложима. 
(2) Образецът на заявлението и декларациите по ал.1,се утвърждават от Кмета на 

общината. 
(3) Документите по ал. 1, т. 1. т.2. т.3 и т.4 се представят в копие и оригинал, 

който след сверяване за идентичност на копието се връща на заявителя. 
(4) Пропуски се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и 

представяне на екземпляр от оригинален платежен документ удостоверяващ плащането 
на разходите по издаването на пропуска. Към пропуска се прилага указание за 
ползване. 

(2) Пропуските се издават със срок на валидност дванадесет месеца и се 
заплащат еднократно в размер на , определен в Тарифа към настоящата глава 

Чл. 53 (1) В зоната за платено почасово паркиране, както и в паркингите – 
общинска собственост, се обособяват места за паркиране на моторни превозни 
средства, превозващи  хора с трайни увреждания. Те се разполагат съобразно 
местоположението на обектите, които обичайно се посещават от такива лица и броят 
им не може да бъде по-малък от 3% от общия брой на местата за паркиране и 5% от 
местата в зоните, които са в непосредствена близост , пред и около сгради, 
предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни, културни, 
административни и производствени дейности. 

(2) Броят и разположението на местата , предназначени за паркиране на 
моторни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания в зоната за платено 
почасово паркиране и в паркингите - общинска собственост, се определят със заповед 
на Кмета на общината, към която се прилага схема на местоположението им. 

Чл.54. Местата, предназначени за паркиране на моторни превозни средства, 
превозващи хора с трайни увреждания в зоната за платено почасово паркиране и в 
паркингите - общинска собственост, се обозначават с пътен знак Д21 и плътна пътна 
маркировка с изобразен международния символ за достъп на хора с трайни 
увреждания. 

Чл. 55 ( 1 )  Правото за преференциално паркиране в зоната за почасово платено 
паркиране и в паркингите - общинска собственост, се удостоверява с карта за 
преференциално паркиране на моторни превозни средства, превозващи хора с трайни 
увреждания. 

Картата се издава от кмета на общината въз основа на заявление, към което се 
прилагат следните документи: 

1. Лична карта на заявителя; 
2. Решение на ТЕЛК или НЕЛК. 

(2) Когато лицето с трайно увреждане е малолетен или непълнолетен , или е 
поставен под запрещение, заявлението се подава от неговия родител, попечител или 
настойник.     В този случай към заявлението се прилага и  

1. лична карта или акт за раждане на лицето с трайно увреждане: 
2. документ за настойничество или попечителство. 

(3) Документите по ал.2 и ал.З се представят в копие и оригинал, който след 



сверяване за идентичност на копието се връща на заявителя. 
(4) Картите за преференциално паркиране на моторни превозни средства 

превозващи лица с трайни увреждания в зоната за почасово платено паркиране и в 
паркингите - общинска собственост се издават по образеца и е информационното 
съдържание по приложението към чл.99а от Закона движение по пътищата. 

Чл.56. Паркирането на моторни превозни средства, превозващи лица с трайни        
увреждания в зоната за почасово платено паркиране и в паркингите – общинска 
собственост,  се осъществява на специално обозначените за това места. Картата се 
поставя в долния ляв ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, 
така че предната й част с изображението на международния символ за достъп на хора с 
увреждания да се вижда изцяло. 
 Чл.57 (1) В зоната за платено почасово паркиране се предоставя със Заповед на 
Кмета на общината - едно фиксирано паркомясто на всяко лице със затруднения в 
придвижването по смисъла на §1, т. 16 от ДР на Закона за интеграция на хората с 
увреждания, което отговаря на следните условия: 

1. има постоянен или настоящ адрес в жилище, намиращо се в зона за 
платено паркиране; 

2. е собственик или съсобственик, вкл. и в режим на съпружеска 
имуществена общност, или е лизингополучател по договор за лизинг с право за 
изкупуване на моторно превозно средство с допустима максимална маса до 3,5 тона; 

3. не е собственик или съсобственик, включително и в режим на 
съпружеска имуществена общност, на гараж или паркомясто, намиращи се в зоните за 
платено паркиране („Синя зона); 

4. притежава карта за паркиране, издадена по реда на чл.99а от Закона за 
движение по пътищата 

(2) Когато лицето с трайно увреждане е малолетно или непълнолетно, или 
поставено под запрещение и не отговаря на изискванията на ал. 1,т.1 , т.2 , както и на 
изискването по т.3 следва да отговаря родителя, настойника или попечителя, който 
подава заявлението по чл. 58, ал.2. 

(3) Паркомястото се определя в близост до жилището по ал. 1 ,т.1. 
Чл.58. (1) Правото на безплатно паркиране по чл. 57 се предоставя със заповед 

на Кмета на общината за срока на валидност на решението на ТЕЛК или НЕЛК по ал.2. 
т.3 а когато е безсрочно - за срок от три години. 

(2) Лицата по чл.57 , ал.1 подават заявление до кмета на общината, към което 
прилагат следните документи: 

1. лична карта или удостоверение за настоящ адрес, издадено от общинска 
администрация; 

2. карта за паркиране, издадена по реда на чл.99а от Закона за движение по 
пътищата; 

3. решение на ТЕЛК или НЕЛК; 
4. свидетелство за регистрация на МПС или договор за лизинг; 
5. декларация ,че лицето със затруднения в придвижването живее в жилището, в 

което е постоянния или настоящия му адрес, че това жилище не се използва за 
нежилищни нужди, че не е собственик или съсобственик, вкл. и в режим на 
съпружеска имуществена общност на гараж или паркомясто, намиращи се в 
близост до жилището по чл. 57,ал. 1 ,т. 1. 
(3) когато лицето по чл.57,ал.1 е непълнолетно или малолетно . или е поставено 

под запрещение, заявлението се подава от неговия родител, попечител или настойник, 
като подписва и декларацията по ал.2, т.5. В тези случаи към заявлението се прилага и: 

1. лична карта на лицето със затруднение при придвижването; 



2. удостоверение за раждане - за малолетни и непълнолетни; 
3. документ за настойничество или попечителство. 

(4) Документите по ал.2 и ал.3 се представят в копие и оригинал, който след 
сверяване за идентичност на копието се връща на заявителя. 

(5) Образците на заявлението и декларацията по ал.2.т,5 се утвърждават от кмета 
на общината. 

Чл.59. Правото на безплатно паркиране се отнема със заповед на Кмета на 
общината при отпадане на някое от условията за предоставянето му по чл.57 или при 
невярна декларация по чл.58, ал.2, т.5. 

Чл.60. Местата, предназначени за безплатно паркиране на моторни превозни 
средства, обслужващи лица със затруднения в придвижването се сигнализират с пътни 
знаци В27. Д21, Т17 с текст съдържащ: брой места, регистрационен номер на 
автомобила и текст указващ , че се извършва принудително задържане на автомобила с 
техническо средство. 

Чл. 61(1) Контролът по спазването на правилата за паркиране се осъществява от: 
1. Кмета на общината или чрез длъжностни лица, оправомощени от Кмета на 

общината; 
2. Началника на РУ „Полиция” – Сандански или длъжностни лица, определени 

от Началника на РУ „Полиция” – Сандански; 
Чл.62. (1) Моторно превозно средство, за което не е удостоверено по реда на 

настоящата наредба плащане на дължимата цена за паркиране в зоните за платено 
почасово паркиране, се задържа принудително чрез използване на техническо средство 
тип „скоба".       

(2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по 
който не нанася щети на МПС. 

(3) Принудителната мярка по ал.1 се прилага от определените със заповед лица 
по чл. 61,ал.1, т.1 и т.2 . 

(4) При прилагане на принудителната мярка по ал.1. лицата от службите за 
контрол са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение, 
съдържащо датата и часа и минутата на прилагането на принудителната мярка. 

Чл. 63 (1) Моторното превозно средство се освобождава от техническото 
средство по чл.62 след заплащане от собственика или водача му на дължимите суми, 
представляващи разходи по прилагането на техническото средство и таксата за 
платено почасово паркиране в „Синя зона" за всеки час от поставянето на 
техническото средство до освобождаването на моторното превозно средство от него. 

(2) Сумите по ал.1 се дължат и когато таксата за паркиране е платена след 
поставянето на съобщението по чл.62,ал.4. 

(3) Разходите по прилагане  и отстраняване на техническо средство за 
принудително задържане са в размер на 10.00 лева. 

Чл.64.(1) Забранява се освобождаването на принудително задържаните моторни 
превозни средства с техническо средство по чл.62 от други лица, освен от 
оправомощените за това лица. 

(2) При повреждане на техническо средство по чл.62 преди отстраняването му 
от оправомощените за това лица, отговорност за повредата носят собственикът и 
водачът на принудително задържаното моторно превозно средство. 

Чл.65. При нарушаване правилата за паркиране в зоната и след прилагане на 
техническо средство за принудително задържане и изтичане на указаното време, се 
прилага принудителна административна мярка , налагане на глоба . 

Чл.66. За нарушенията на реда и условията на паркиране, на извършителите се 
налагат предвидените в Закона за движението по пътищата и в тази глава санкции в 



определените им от закона и от настоящата глава размери. 
Чл. 67. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лева който: 

1. отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на 
предвидения в наредбата ред; 

2. повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане; 
3. използва неистински или подправен фискален бон, пропуск или талон 

,удостоверяващ плащане на цена за паркиране по реда на тази наредба; 
(2) / Изменена и допълнена с Решение № 348/30.11.2017 г./ Наказва се с глоба 

с фиш в размер на 50 лева, който не заплати до 18,00 часа разходите по освобождаване 
на принудително задържаното МПС и /или цената за платеното почасово паркиране. 
Фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият 
екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за 
съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва 
уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното 
превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, 
размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. 
Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване 
на фиша. 

(3) / Нова с Решение № 348/30.11.2017 г./ На лице, което оспори извършеното 
от него нарушение или размера на наложената му  глоба, или откаже да подпише 
фиша, се съставя акт . 

(4) /Предишна ал.3 изм.с Решение № 348/30.11.2017 г./  За всички нарушения 
на разпоредбите на настоящата наредба, за които не е предвидено друго наказание . се 
налага глоба в размер на 100 лв. 

Чл.68. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на 
тази глава и на Закона за движение по пътищата, се съставят от длъжностните лица от 
службите за контрол определени със заповед на Кмета и от длъжностните лица. 
определени от Началника на РУ"Полиция” - Сандански. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Сандански или 
от упълномощен Заместник - кмет, въз основа на акт, съставен по настоящата глава от 
лицата по ал.1. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението 
на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 

Чл.69. (1) / Изменена и допълнена с Решение № 348/30.11.2017 г./ За 
административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за 
които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно 
средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението се налага с 
фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в 
административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за 
наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на 
служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето 
на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; 
за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за 
доброволното й заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от 
нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. 

(2) / Изменена с Решение № 348/30.11.2017 г./ На лице, което оспорва 
извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да 
подпише фиша, се съставя акт. 

(3) / Изменена и допълнена с Решение № 348/30.11.2017 г./ Фиш за 



неправилно паркирано моторно превозно средство се издава и в отсъствие на 
нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно 
средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият 
екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно 
средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на 
нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, 
нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за 
доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно 
средство се смята за връчване на фиша. 

(4) / Изменена и допълнена с Решение № 348/30.11.2017 г./ Издаден фиш, 
глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, 
се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на 
публичния изпълнител. 

(5) Фишовете се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на 
Кмета на общината или от длъжностните лица. определени от Началника на РУ 
„Полиция" - Сандански. 

(6) Образец на фиша се утвърждава от Кмета на общината. 
/ 

 III. Общински съвет-Сандански приема Тарифа към Глава „ Условия и ред за 
паркиране на пътни превозни средства в зоната за платено паркиране на територията на 
община Сандански, както следва:  
 

Т А Р И Ф А  
 

КЪМ 
 

ГЛАВА 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В 
ЗОНАТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

САНДАНСКИ 
 

I. Почасово платено паркиране на МПС в зоната за почасово платено паркиране – 
„си.ня зона”:. 
 Г. 
цена за почасово платено паркиране за 1   

час вкл. ДДС 1.00 лв 
  . 

*Цената за „паркиране чрез SMS” с I лев с ДДС за 1 час паркиране, като 
стойността на SMS се таксува отделно към съответния оператор - по 
тарифния план на клиента. 
 
II. Платено абонаментно и почасово паркиране в паркинги и обособени  паркоместа в 
„Синята зона”, по чл.43 и чл.49 от настоящата Глава.  



 

  

 

 

 

 
III.Платеноно паркиране на МПС - „служебен абонамент - фиксирано паркомясто по 
чл.48. 
 

месечен абонамент  
 

вкл. ДДС 
 

100.00 лв 
 6 месечен абонамент  вкл. ДДС 500.00 лв. 

годишен абонамент  вкл. ДДС 900.00 лв. 

 
IV. Преференциално платено паркиране по чл.51от Наредбата. 

- Годишен абонамент , с вкл.ДДС, 50 .00 лева. 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 
                               Чл.70./1/. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на: 
Кмета на общината, Началника на Районно полицейско управление, органите на ХЕИ и 
РВМС. 
                                      /2/. Органите по предходната алинея определят със заповед 
длъжностните лица, които съставят актове за установяване на нарушенията по тази 
наредба. 
                                      /3/. Контролните органи и определените от тях длъжностни лица 
по реда на предходната алинея са длъжни да съставят актове на нарушителите за всяко 
установено от тях нарушение в съответствие с предоставените им с тази наредба 
правомощия. 
                               Чл.71. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления става по реда, предвиден със закона за 
административните нарушения и наказания. 
                               Чл.72./1/. На нарушителите на наредбата се налагат следните 
наказания: 
             1. Предупреждения и глоба до 5 лв. по карнетка 
             2. Глоба до 500 лв. 
-       3. Временно ограничаване на работното време  за срок от 1 до 6 месеца със 
заповед на кмета на общината 

1.почасово платено паркиране:  Цена за 1 час 
лек и лекотоварен автомобил (N1) вкл. ДДС 1.00 лв. 
автобуси вкл. ДДС 3.00 лв. 
2.дневен абонамент :  Цена за ден 
лек и лекотоварен автомобил  вкл. ДДС 6.00 лв. 
автобуси    вкл.ДДС 18 .00 лв. 
3.месечен абонамент:  Цена за 1месец 
лек и лекотоварен автомобил ( N1  ) вкл. ДДС 50.00 лв. 
4. шестмесечен абонамент:  Цена за 6 месеца 
лек и лекотоварен автомобил  

 

вкл. ДДС 200.0 0лв. 

  5.годишен абонамент   Цена за 1 година  
Лек и лекотоварен автомобил вкл. ДДС   300.00 лв. 

 
   



                                       /2/. /Изменена с Решение № 348/30.11.2017 г./ Актовете се 
съставят от органите,определени  по чл.70, ал.2 
                                       /3/. Наказателните постановления се издават от кмета на 
общината. 
                                       /4/. Нарушителят дължи и обезщетение за претърпени от 
общината, учрежденията, фирмите или организациите вреди от нарушенията. 
                               Чл.73./1/. За явно маловажни случаи на нарушение на наредбата, 
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу 
квитанция глоба в размер на 5 лв. 
                                      /2/. Административно наказателно отговорни са и 
непълнолетните, които са навършили 16 години, когато са могли да разберат 
свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си. 
                                      /3/. За административни нарушения, извършени от малолетни 
лица, непълнолетни от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят 
съответно родителите, настойниците или попечителите, които съзнателно са допуснали 
извършването им 
                                       /4/. За нарушения, извършени при осъществяване на стопанската 
дейност, както и при организирането и провеждането на различни мероприятия 
/спортни, културно-масови чествания и др./ от фирми, учреждения и организации, 
отговарят работниците и служителите, които са ги извършили или участвали в 
мероприятието, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 
извършени.         
                               Чл..74./1/. Глобите до 10 лв. включително не подлежат на обжалване. 
                                      /2/. Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по 
квитанция от 5 лв., за нарушението се съставя акт. 
                                      /3/. Наказващите органи могат да уведомяват за наложените 
наказания обществеността чрез средствата за масова информация. 
                                Чл.75. 10% от реализираните суми от съставените актове и 
наказателни постановления по закона за  защита на потребителите се използват за 
стимулиране на актосъставителите,по изготвена план-сметка и заповед на кмета.  
          Чл.76 /Нов с Решение №74/28.01.2016 г./ /1/ Фишовете от 
настоящата Наредба да се съставят от определени със заповед на кмета лица или от 
служителите на Районно управление – Сандански. 
  /2/ /Изменена с Решение № 348/30.11.2017 г./ В случай, че лицето оспори 
нарушението или откаже да подпише фиша по ал.1, се съставя акт по реда на чл.72, ал.2 
от настоящата Наредба. 
  /3/ При неправилен престой и паркиране на МПС, установяване на 
нарушението може да става и без присъствието на водача, като за целта се залепва 
известие за глоба с фиш по образец, указващо на водача да заплати съответната глоба в 
общинска администрация – Сандански. 
  /4/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен 
срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 
  /5/ Собственикът или този, накогото е предоставено мотороното превозно 
средство отговаря за извършеното от него нарушение. Собственикът се наказва с 
наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е 
предоставил МПС. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
 



                       §1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 22 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и е приета на заседание на 
Общински съвет-гр.Сандански с решение № 86, Протокол № 6 от 05.04.2004 год. и 
влиза в сила от датата на приемане на решението. 
 
Изменена с Решение № 236/18.12.2009 г. на Общински съвет – Санднаски. 
Изменена с Решение № 177/30.03.2013 г. на Общински съвет – Санднаски. 
Изменена с Решение № 162/26.06.2014г. на Общински съвет – Санднаски. 
Изменена с Решение № 279 от 25.06.2015г.  на Общински съвет – Санднаски. 
Изменено с Решение № 24 /28.12.2015 г.     на Общински съвет –Сандански. 
Изменена с Решение № 74 от 28.01.2016 г.  на Общински съвет – Санднаски. 
Изменена с Решение № 348 от 27.10.2016 г. на Общински съвет – Сандански. 
Изменена с Решение № 264 от 27.07.2017 г. на Общински съвет – Сандански и влиза в 
сила на 21.08.2017 г. 
Изменена с Решение № 348/30.11.2017 г. на Общински съвет – Сандански и влиза в 
сила на 21.12.2017 г.  
 
 
                                  
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ : / п/ 
    /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/ 
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