
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№75 

 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 31.03.2016 г. с  Протокол № 8 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, 

горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места 

на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и 

обществения ред на летовищата „В.Петлешков“ и „Розовски вриз“. 

 

 

Общинският съвет в град Брацигово,на основание предложение  на Петко 

Валентинов Петков -Кмет на Община Брацигово , становищата на постоянните 

комисии към ОбС-Брацигово , станалите разисквания и   на основание чл.21, 

ал.1,т.23предложение първо  и  ал.2    от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И : 

 

Приема    Наредба за изменение и допълнение   на Наредба опазване на обществения 

ред,поддържане на чистотата,тревната и декоративна растителност,полските имоти, 

горите и общинско имущество,специализирана закрила на деца на обществени места  

на територията на Община Брацигово,опазване и възпроизводство на околната среда и 

обществения ред на летовищата „Васил Петлешков „ и „Розовски вриз „ със следното 

съдържание : 

  

§ 1. Член 10 се изменя и допълва по следния начин:  

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Забранява се предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюнeви 

изделия на деца.“. 

 

2. Алинея 2 се изменя така: 

 

„(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 възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но 

не е навършило 18-годишна възраст.“. 

 

3. Създава се нова алинея 3 със следния текст: 

 



„(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. Създава се нова алинея 4 със следния текст: 

 

„(4) За нарушения на алинеи 1 – 3, административнонаказателната отговорност се 

осъществява при условията и по реда на глава шеста „Адиминстративнонаказателни 

разпоредби“ от Закона за закрила на детето. Сигнал до компетентните органи за тази 

цел може да подаде, както кметът на общината или оправомощено от него лице, така и 

всеки гражданин.“. 

 

§ 2. Член 10а се изменя и допълва по следния начин:  

 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.“. 

 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където 

се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо 

предназначение.“. 

 

3. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, 

ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; 

2. площадките за игра; 

3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици; 

4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.“. 

 

4. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: 

„(4) За нарушения на алинеи 1 – 3, административнонаказателната отговорност се 

осъществява при условията и по реда на приложимите разпоредби в глава осма 

„Адиминстративнонаказателни разпоредби“ от Закона за здравето. Сигнал до 

компетентните органи за тази цел може да подаде, както кметът на общината или 

оправомощено от него лице, така и всеки гражданин.“. 

 

§ 3. Член  55 се изменя така: 

 

„Чл. 55.  Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица 

на Общината, органите на полицията, инспекторите по обществения ред, както и други 

лица, определени със заповед на Кмета, освен ако закон или друг подзаконов 

нормативен акт от по-висока степен спрямо настоящата наредба регламентира друго.“. 

 

§ 4. Разпоредбата с номер и съдържание: „Чл. 55. На нарушителите по Наредбата 

се налагат следните санкции: 

1. Предупреждение; 

2. Глоба до 5 лв. по квитанция, акт и наказателно постановление. Актовете се съставят 

от органите на Общината.“, става чл. 56а. 



 

§ 5. Разпоредбата с номер и съдържание: „Чл. 56 За констатиране на нарушения по 

Наредбата се съставят актове от контролните органи, въз основа на които се издават 

наказателни постановления от Кмета на Общината“, се отменя. 

 

§ 6. Създава се нов РАЗДЕЛ ОСМИ „А“ със заглавие „ДОПЪЛНИТЕЛНА 

РАЗПОРЕДБА“ 

§ 7. В новосъздадения РАЗДЕЛ ОСМИ „А“ „ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“ се 

създава нов член 58а със следния текст:  

„Чл. 58а. По смисъла на тази наредба „дете“ е всяко физическо лице до навършването 

на 18 години“. 
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          Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                              /Надежда Казакова/ 


