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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ОТНОСНО: Приемане на Решение за изменения в Наредбата за обществения ред
на Община Брусарци (приета с Решение№47/28.03.2012г.;изм. с Решение №195/29.07.2013 г.)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Брусарци е постъпило писмо вх.№ РД-01-03-206 / 11.09.2015 г. от
Районна прокуратура-Лом, в което на правно основание чл.145 ал.1 т.6 от Закона за
съдебната власт е изложено Предложение от прокурор Росица Маркова. В хода на
извършена проверка от РП-Лом по законност на нормативни актове приети с решения на
Общински съвет Брусарци се установява, че съществуват разпоредби в действащата
„Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци”, които са в
противоречие с разпоредби регулиращи съответната материя в нормативни актове от повисок ранг. Конкретно:
- Разпоредбите на чл.8 ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето са императивни и
предвиждането на различен режим в общинската наредба представлява
незаконосъобразно действие.
- Разпоредбите на чл.54, чл.56 и чл.56а от Закона за здравето са императивни и
предвиждането на различен режим (стесняване или разширяване на приложното поле) в
общинската наредба представлява незаконосъобразно действие.
Предвид гореизложеното се налагат изменения в някои от разпоредбите в
действащата „Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци”, което
да доведе до нейната законосъобразност. В тази връзка предлагам следния Проект за
Решение за изменение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Брусарци.

На основание чл. 21, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Брусарци
РЕШИ:
Изменя чл.10, чл.11, чл.12, чл.13, чл.16 и чл.17 от Наредбата за обществения ред на
Община Брусарци(приета с Решение№47/28.03.2012г.;изм. с Решение №195/29.07.2013 г.)

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.
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