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Приложение №1  

 

 
към Решение № 25, взето с протокол № 5 от редовно  заседание   

на Общински съвет – Сопот, проведено на 25.01.2016 г. 

  

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на обществения ред, околната среда, 
безопасността на движението, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Сопот 

  
§ 1. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения: 

 

1. в ал.1, изречение второ, числото „300“ се заменя с числото „500“, 

и израза „а при трето нарушение се отнема лиценза за продажба на 

спиртни напитки“ се заличава; 
2. ал.2, т.1 се изменя както следва: „1. допускането след 20.00 часа 

на малолетни и след 22.00 часа на непълнолетни лица без придружител“; 

3. в ал.2 се създава нова т.3, която гласи: „3. допускането на лица, 

които откажат или не могат да удостоверят своето пълнолетие“; 

4. изречение 2 на ал.2 се изменя и допълва както следва: „При 

нарушение на т.1 и 3 се налага глоба в размер на 500 лева на управителя на 

заведението.“. Изречение трето и изречение пето се заличават.  

 

 § 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. създава се нова ал.3, която гласи: „(3) Забранява се продажбата 

на еротична и порнографска литература и печатни издания на лица под 

18-годишна възраст.“ 

2. създава се нова ал.4, която гласи: „(4) Забранява се продажбата 

на пиротехнически изделия на лица под 18-годишна възраст.“ 

3. създава се нова ал.5, която гласи: „(5) Забранява се достъпът на 

лица под 18-годишна възраст до казина и други игрални зали, в които се 

правят залози.“ 

4. Предишната ал.3 става ал.6 и се изменя, както следва: „(6) При 

нарушение на ал. 1-5 се налага глоба от 100 до 500 лева.“  
 

§ 3. Чл. 12а се изменя и допълва като предишния текст се заличава и 

се  създават нови 6 алинеи, както следва: 

 

1. „(1) Забранява се пребиваването на обществени места след 20,00ч. 

на малолетни и след 22,00 ч. на непълнолетни лица без придружител.“ 

2. „(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на 

обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна 



 2 

възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е 

навършило 18-годишна възраст.“ 

3. „(3) Ако родителите, попечителите или другите лица, които 

полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да 

осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на 

обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14, но не е 

навършило 18-годишна възраст.“ 

4. „(4) Забранява се посещение на малолетни и непълнолетни лица с 

наложени с решение на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  

(МКБППМН) възпитателни мерки по чл. 13 от Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) на 

определените места, независимо дали са придружени от родител.“ 

5. „(5) Забраната не се отнася при колективни изяви на малолетни и 

непълнолетни лица с присъствие на учител, треньор, ръководител на 

художествен състав.“; 

6. „(6) При нарушение на ал.1 се вземат мерки по реда на ЗБППМН, а 

на ал.2 и 3 - на лицата се налага глоба в размер от 100 до 500 лева. При 

нарушение на ал.4 се постъпва по начина, предвиден в ЗБППМН“. 
 

 

 

 

 

 
 

 


