Препис!
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М, О Б Л А С Т М О Н Т А Н А

П Р О Т О К О Л
№ 58
16 октомври 2015 г.

РЕШЕНИЕ: № 486
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 1 за реда за опазване на обществения ред,
комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда, приета
с Решение № 39, протокол № 7/26.06.1996 на Общински съвет - Вълчедръм.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и в изпълнение на
Предложение на Районна прокуратура гр.Лом, Общинският съвет РЕШИ:
І. Приема допълнение и актуализация на Наредба №1 за опазване на обществения ред,
комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда, приета с Решение №
39 от протокол №7/26.06.1996 год. на Общински съвет – Вълчедръм, както следва:
1. т.10 от чл.2 се отменя.
2. В чл.2 се създава нова точка 11 със следния текст:
„11. Родителите, настойниците, попечителите или други 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-годишна възраст, но не е
навършило 18-годишна възраст.”
3. В чл.2 се създава нова точка 12 със следния текст:
„12. Ако родителите, попечителите или други 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-годишна възраст, но не е навършило
18-годишна възраст”.
4. т.1 от чл.4 се отменя.
5. т.2 от чл.4 се отменя.
6. т.3 от чл.4 се отменя.
7. т.4 от чл.4 се отменя.
8. В чл.4 създава нова точка 7 със следния текст:
„Продажба на алкохолни напитки на:
- лица под 18 години;
- лица в пияно състояние;

- територията на детските градини, училищата, общежитията за ученици, учебни
заведения;
- спортни прояви;
- обществени мероприятия, организирани за деца и ученици”.
9. В чл.4 създава нова точка 8 със следния текст:
„8. Тютюнопушенето в закрити обществени места”.
10. В чл.4 създава нова точка 9 със следния текст:
„9. Тютюнопушенето на следните открити обществени места:
- прилежащи терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата,
ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
- площадките за игри;
- на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
- спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви”.
11. Изменя ал.2 на чл.36, както следва:
„Чл.36 Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или заместниккмета на общината въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в Наредбата.”
Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство
повече от половината от общия брой на съветниците. От общ брой 17 общински съветници - присъствали –15.
Гласували “за” - 15, “против” –няма; “въздържали се” – няма.
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