
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЧИРПАН  

                    

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на 

територията на Община Чирпан 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведено писмо с вх.№ 290 / 

03.10.2018 г. от К.Тачев – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, по 

преписка № 2266 / 2018 г. С него прокуратурата навежда данни за незаконосъобразност 

на отделни текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и 

общественото имущество на територията на Община Чирпан. 

1. Причини, налагащи изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред и общественото имущество на територията на Община 

Чирпан 

 

В деловодството на Общински съвет – Чирпан е заведено писмо с вх.№ 290 / 

03.10.2018 г. от К.Тачев – прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, по 

преписка № 2266 / 2018 г. С него прокуратурата навежда данни за незаконосъобразност 

на отделни текстове от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и 

общественото имущество на територията на Община Чирпан. Следва да се актуализира 

подзаконовата уредба във връзка с направени изменения в Закона за хазарта. Също така 

да се допълни наредбата с текст, оправомощаващ актосъставителите по наредбата да 

изземват веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението. 

2. Цели,които се поставят:  

 

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

хазарта; 

 предотвратяване на съдебно производство по повод обявяване на 

незаконосъобразност на горепосочените текстове от наредбата, като 

противоречащи на норми от по – висок по степен нормативен акт; 

 доразвиване на подзаконовата уредба, оправомощаваща 

актосъставителите по наредбата с повече правомощия във връзка с 

установяването и прекратяване на нарушенията. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Чирпан.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 



 

Очакваните резултати след изменението и допълнението на наредбата са :  

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се за обществените отношения, 

свързани с разположението на игрални зали на територията на Община Чирпан; 

 текстовете са хармонизирани с останалата нормативна уредба на Общински 

съвет – Чирпан; 

 отстраняване на противоречието между текстове от наредбата и Закона за 

хазарта 

 повече ефективност при отстраняване на нарушенията по наредбата. 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект на изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан е 

подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на Европейския 

съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет – Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията 

на Община Чирпан, както следва : 

§ 1. Чл.4, ал.1, т.5 се отменя. 

 
Стар текст на чл.4, ал.1, т.5 : Отстояването на помещения за хазартни игри на по-

малко от 300 метра, измерено по графичен метод по осовата линия на най-прекия пешеходен 

път до основно или средно учебно заведение , освен ако са в хотел, категоризиран с категория 

3 и повече звезди. 

 

§ 2. Създава се нов чл.4а в раздел II „Поддържане на обществения ред” със 

следния текст :  

 
(1) Игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 

метра от училища по смисъла на  Закона за предучилищното и училищното 

образование, както и от домове за деца, лишени от родителски грижи, освен 

ако се намират в хотели, категоризирани с категория четири или пет звезди. 

 (2)  Правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на 

отстоянието по ал. 1 са определени с наредба, приета от Министерския съвет по 

предложение на министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството.  

(3) Отстоянието се измерва от правоспособни лица, които могат да извършват 

дейности по кадастър, геодезия и картография. За извършените измервания 
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правоспособните лица издават необходимото удостоверение заедно с 

приложена скица от кадастралната карта, върху която са нанесени 

очертанията. 

 

§ 3. Текстът на чл.20, ал.1 в раздел III „Административнонаказателна 

отговорност” се изменя и допълва по следния начин : „Нарушенията на Наредбата се 

установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на 

Общината, органите на РУ – Чирпан към ОДМВР – Стара Загора и служители от 

общинското звено за самоохрана. При констатиране на административни нарушения 

актосъставителят може да задържа и изземва веществени доказателства, свързани с 

установяване на нарушението.” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Вносител : …………….. 

ДАНИЕЛА ДРАГИЙСКА 

Председател на Общински съвет - Чирпан 
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Димитър Славов 

Юрисконсулт 
 

 


