ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от Даниела Драгийска – Председател на Общински съвет - Чирпан
ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения
ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан

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 следните изменения в 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.2 придобива следната редакция: „Продажбата и рекламата на
вестници, списания и друга литература и артикули с порнографско съдържание по
улиците и други публични места.”
Стар текст на чл.4, ал.1, т.2 : Продажбата и рекламата на вестници,
списания и друга литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание по
улиците и други публични места.
§ 2. Чл.4, ал.1, т.4 придобива следната редакция: „Продажбата или даване под
наем на видeокасети, дискове и други информационни носители с еротично
съдържание на лица под 16 години.”
Стар текст на чл.4, ал.1, т.4 : „Продажбата или даване под наем на
видeокасети с еротично съдържание на лица под 16 години.”
§ 3. Чл.6, ал.1 придобива следната редакция: „Забранява се провеждането на
състезания, митинги, демонстрации и други масови и обществени мероприятия без
предварително уведомяване на Общината.”
Стар текст на чл.6, ал.1 : Забранява се провеждането на състезания, митинги,
демонстрации, религиозни и други масови и обществени мероприятия без
предварително уведомяване на Общината.
§ 4. Чл.6, ал.2 се отменя.
Стар текст на чл.6, ал.2 : Забранява се провеждането на религиозни
мероприятия / поставяне на нагледни материали, проповядване и пр. / с цел привличане
на сподвижници и популяризиране на съответния култ извън култовите места и
храмовете на религиозните общности.

