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МОТИВИ
Към Проект за изменение на разпоредби от
„Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци”

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Брусарци чрез настоящото
публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица и организации да направят своите
предложения и да изразят становища и възражения по Проекта за изменение на разпоредби от
„Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци” на brusartsi_adm@abv.bg, или до
Секретаря на Община Брусарци
1. Причини за приемане на измененията в разпоредбите от „Наредба за обществения ред на
територията на Община Брусарци”:
Приемането на настоящите изменения в Наредбата е наложително от гледна точка на
отстраняване на незаконосъобразни действия, констатирани от прокурор Р.Маркова от РП-Лом и
привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативни актове от по-висок ранг: Закон за
здравето и Закон за закрила на детето.
2. Цели, които се поставят с реализирането на представеният Проект за изменения на
Наредбата :
С настоящия Проект за изменения на
законосъобразност разпоредбите.

Наредбата

се цели да се приведат в режим на

3. Очаквани резултати:
Да се отстранят от Наредбата разпоредби, които пораждат противозаконни действия
4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият Проект за изменение на разпоредби в Наредбата не противоречи на
разпоредби в Европейското законодателство в областта на местното самоуправление

Приложение: Проект за изменение на Наредбата за обществения ред
на територията на Община Брусарци
1. Изменя текста на чл.10 както следва:
(1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места
(2) Забранява се тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където
се полага труд, както и помещенията към тях със спомагателно и обслужващо
предназначение

2. Изменя текста на чл.11 както следва:
Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1.прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини и училищата
и местата където се предоставят социални услуги за деца.
2.площадките за игра
3.на които се организират мероприятия за деца и ученици
4.спортните обекти – по време на спортни прояви

3. Изменя текста на чл.12 както следва:
Забранява се продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години

4. Изменя текста на чл.13 както следва:
1.
2.
3.
4.

Забранява се продажбата на алкохол и на:
лица в пияно състояние
територията на детските градини, училищата и лечебните заведения
спортни прояви
обществени мероприятия, организирани за деца и ученици

5. Изменя текста на чл.16 както следва:
Забранява се пребиваването на деца без надзор, на обществени места след 20,00 ч. ако
детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-,
но не е навършило 18-годишна възраст. Надзор се осъществява от родителите,
настойниците, попечителите или други лица полагащи грижи за дете.

5. Изменя текста на чл. 17 както следва:
(1) Родителите, настойниците, попечителите и други лица полагащи грижи за дете,
ако не могат да го придружат на обществено място след 22,00 ч. са длъжни да му
осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител, но само в случай, че детето
е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст
(2) При организирани колективни прояви от спортен, културен, образователен или
социален характер за придружител по ал.(1) се счита съответния
треньор,ръководител на художествен състав, учител или социален работник.

