ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ
Препис!

РЕШЕНИЕ № 128
26.10.2009 г.
/Протокол № 12/

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет
РЕШИ:
Изменя и допълва Наредба №1 за обществения ред, както
следва:
§ 1. В чл.3 се създават нови точки 15-26:
15. Писането, драскането и лепенето на обяви, афиши,
некролози, съобщения, агитационни материали, плакати, реклами и
други по фасадите на обществени сгради, огради, електрически
стълбове, както и на други обществени места.
16. Късането и повреждането на обяви, реклами, нагледни
агитационни материали и други, поставени по съответния ред на
определените за тази цел места. .
17.Извършването на авторемонтни, бояджийски, дърводелски и
други дейности на уличните платна, тротоари и зелени площи.
18.Продължително загряване и форсиране на място на
автомобилни двигатели до жилищни сгради и обществени сгради .
19. Изграждането на временни търговски обекти и
извършването на търговия на терени и места без съответно
разрешение и извън местата, определени за тази цел.
20. Вдигането на шум от озвучителни системи и други
електронни устройства на открито в частни имоти и в имоти
общинска
собственост,
нарушаващи
обществения
ред
и
спокойствието на гражданите след 22.00 часа.
21. Продажбата на тютюневи изделия, алкохолни напитки,
печатни произведения с порнографско или еротично съдържание на
малолетни и непълнолетни лица.
22. Продажбата на бира, спиртни напитки и тютюневи изделия
на територията на детски ясли и градини, училища, общежития за
ученици, лечебни и здравни заведения.

2

23.Употребата на алкохолни напитки и други упойващи
вещества по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други
обществени места.
`24. Достъпът на лица, употребили алкохол или други упойващи
вещества
на места, предназначени за обществено ползване –
административни сгради, лечебни, учебни заведения и други.
25. Изхвърлянето на семки, люспи, угарки, опаковки и други
отпадъци, извън определените за целта места.
26. Просията под каквато и да е форма на обществени места.
§ 2.В чл. 39 се с създават нови алинеи 2-12:
/2/ Собствениците, наемателите и ползвателите на търговски
обекти – заведения за хранене и развлечения, магазини, игрални
зали, могат да работят до 24.00 часа, като са длъжни да
преустановят свиренето на оркестри и други озвучителни уредби,
пеенето и високото говорене и създаване на шум в 22.00 часа през
зимния сезон от 01 октомври до 31 март и 23.00 часа през летния
сезон от 01 април до 30 септември.
/3/ Собствениците и ползвателите на заведения за хранене и
развлечения, обекти за търговия и обслужване, са длъжни да не
превишават допустимите норми за шум спрямо другите живеещи в
същата или съседни жилищни и обществени сгради.
/4/ Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения
за развлечения /дискотека, нощен бар, коктейл-бар, бар-клуб, барказино, бар-вариете, пиано-бар, кафе-бар/ съгласуват работното
време с Кмета на общината, и се задължават:
1. Да осигурят охранително-пропускателен режим в обектите,
съгласуван с органите на МВР.
2. Да вземат необходимите мерки за създаване организация за
недопускане в заведенията на лица с огнестрелни или други оръжия
/ножове, боксове, бухалки и др./, както и недопускането на
противообществени прояви в обекта.
/5/ Собствениците, управителите и наемателите, ползващи
търговски обекти са длъжни да спазват определеното работно време.
/6/ Търговски обекти, работещи с определено работно време,
могат да получават еднократно разрешение за работа с удължено
работно време при специални поводи: сватби, кръщенета,
абитуриентски балове и други.
1. Разрешението се дава от Кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице, въз основа на писмено
искане от собственика/управителя/ на обекта.
2. Разрешение за удължено работно време на заведения, които
се намират в жилищни сгради или сгради със смесено
предназначение се издава след представяне на решение на общото
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събрание на собствениците, взето по реда на чл. 17, ал.3 от Закона
за управление на етажната собственост.
/7/ След изтичане на разрешеното работно време, обектът
трябва да е прекратил всякаква дейност по почистване, зареждане и
обслужване.
/8/ Лицата, осъществяващи търговска дейност в заведенията за
хранене, развлечение и обектите за търговия с храни, са длъжни да
съставят ценоразписи: лист-меню с предлаганата кухненска и
сладкарска продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни
напитки със съответните грамажи и продажни цени, които се
предоставят на всеки потребител преди поръчката и при представяне
на сметката
/9/ Търговските обекти, предлагащи различни видове услуги,
обявяват цените на същите чрез ценоразпис , поставен на видно за
потребителите място.
/10/ 1. Забранява се устройването на зони за търговска дейност
и амбулантна търговия/търговия на дребно в обществени сгради, на
тротоари, улици, площади и други подобни, в и от автомобили/ без
съответно разрешение, издадено от Кмета на общината или
упълномощено от него лице.
2.Разрешението се издава само за конкретно определен
общински терен – общинска собственост за срок не по-дълъг от един
месец.
/11/ Продаваните стоки от амбулантни търговци се изземват
след съставяне на акт за установяване на административно
нарушение и подробен опис на вещите към него. Описът е
неразделна част от акта. След заплащане на глобата или
имуществената санкция, наложена от Кмета на общината с
наказателно постановление, задържаните като обезпечение на
вземането стоки се връщат на собственика.
/12/ Търговия на открито при сервиране на храни и напитки пред
заведенията за хранене и развлечения, разположени на места –
общинска собственост, се извършва по писмено искане на търговеца
и след издадено разрешение за търговия на открито от Кмета на
общината, по одобрена схема от главния архитект.
Изготвил: /п/
/Стефка Хикова/
Вярно:
/СХ

Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

