ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ (Приета с Решение № 47/28.03.2012г.,
Изменена с Решение 195/29.07.2013г., Изменена с Решение 408/25.09.2015г на ОбС
Брусарци) в частта на чл. 55, ал.1
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове (ЗНА), предлагам на вниманието на жителите на община Брусарци в
30-дневен срок, считано от 27.12.2016 г. за обсъждане, представяне на становища,
предложения и възражения.
Предложения, препоръки и др. по проекта на изменение на Наредбата могат да
бъдат подавани в деловодството на Общински съвет при община Брусарци или на email:
brusartsi_obs@abv.bg

МОТИВИ към ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ
РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ (Приета с Решение №
47/28.03.2012г.,

Изменена

с

Решение

195/29.07.2013г.,

Изменена

с

Решение

408/25.09.2015г на ОбС Брусарци) в частта на чл. 55, ал.1

Причини, които налагат изменение на Наредбата в частта на чл. 55, ал.1:
Изменението на местната наредба се налага поради необходимостта от
привеждането й в съответствие с нормативен акт от по-висока степен - Закон за движение
по пътищата.
С чл. 44, т. 1 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Брусарци
се установява забрана за паркирането и преминаването на превозни средства и
селскостопански инвентар по тротоарите, площадите и зелените площи на населените
места, чието неспазване по силата на чл. 55, ал. 1 от същата наредба се наказва с глоба от
100 до 300 лева.
От друга страна според нормата на чл. 178е от Закона за движени по пътищата се
наказва с глоба от 50 до 200 лева лице, което паркира пътно превозно средство в паркове,
гради, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в
населените места извън разрешените за това места.
При съпоставка на двата текста е видно, че предвидените санкции са със специален
минимум и максимум, които са уредени по-високи в местната наредба.
Предвид гореизложеното разпоредбата на чл. 55, ал. 1 в частта, с която е
предвидена глоба в размер от 100 до 300 лева за нарушаване или неизпълнение на чл. 44,
т. 1 по отношение на „паркирането" от Наредба за обществения ред на територията на
Община Брусарци, приета с Решение № 47/28.03.2012 г., изменена с Решение №

195/29.07.2013г, изменена с Решение № 408/25.09.2015 година на Общински съвет
Брусарци, е незаконосъобразна и противоречи на нормативен акт от по-висока степен
- чл. 178е от Закона за движение по пътищата.

Цел на изменението на Наредбата в частта на чл. 55, ал.1: Отстрани наличното
противоречие и да я приведе в съответствие със Закона за движение по пътищата.

Финансови средства: За прилагане на изменението на Наредбата в частта на чл.
55, ал.1 не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на
изменението на Наредбата в частта на чл. 55, ал.1 се свеждат до постигане на целите,
наложили изменението на същата.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото
изменение на Наредбата в частта на чл. 55, ал.1 е в съответствие с нормативните актове
от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Фактически основания: необходимост от изменение на местен нормативен
документ, който да регламентира реда и условията за определяне на глоба за нарушаване
на чл. 44, т.1 от Наредбата по отношение на "паркирането".
Правни основания: чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за
нормативните актове.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за
нормативните актове.
РЕШИ:
Изменя чл. 55, ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на
община Брусарци, както следва:
Било: Чл.55.(1) За нарушаване или неизпълнение на разпоредбите на: чл.12, ал. (1)
и (3); чл.14, ал.(1) т.4 и ал.(2); чл.18; чл.23; чл.24; чл.25; чл.26; чл.28; чл.29; чл.30, т.26 и
т.27: чл.32; чл.33, т.1, 2 и 4; чл.35; чл.39, т.3; чл.41; чл.44, т.1, 3, 5, 6 и 7, и глава V от тази
наредба, на виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лева.
Става: Чл.55.(1) За нарушаване или неизпълнение на разпоредбите на: чл.12, ал.
(1) и (3); чл.14, ал.(1) т.4 и ал.(2); чл.18; чл.23; чл.24; чл.25; чл.26; чл.28; чл.29; чл.30, т.26 и
т.27: чл.32; чл.33, т.1, 2 и 4; чл.35; чл.39, т.3; чл.41; чл.44, т.1, 3, 5, 6 и 7, и глава V от тази
наредба, на виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.

