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
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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 найпрекия 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
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.”

