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Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред в община Търговище

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
1. В сега действащата Наредба за опазване на обществения ред в община
Търговище /Наредбата/ в чл.2, ал.6 гл. II „Осигуряване на общественото спокойствие“,
е предвидено, че при нарушение на чл.2, нарушителите се наказват с глоба от 20 до 100
лв. като при повторно нарушение глобата се увеличава до 200 лв.
Чл. 13 от ЗАНН изчерпателно посочва вида на административните наказания,
които могат да се налагат за извършено административно нарушение по смисъла на чл.
6 от ЗАНН. Така предвидените административни наказания, сред които е глобата, могат
да се налагат единствено по отношение на физически лица, доколкото съгласно чл.24,
ал. 1 от ЗАНН, административнонаказателната отговорност е лична. В следствие на
зачестили оплакванията на граждани за нарушения на нощната тишина в обществени
заведенията или на открити терени към тях, и имайки предвид, че същите се
стопанисват от юридически лица /ЮЛ/ или ЕТ е необходимо да се направят промени в
посока на ангажиране на администартивнонаказателна отговорност за неизпълнение на
задължения към общината. Съгласно чл.83 от ЗАНН “ В предвидените в съответния
закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет
случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена
санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при
осъществяване на тяхната дейност. “
Вземайки под внимание зачестилите сигнали за нарушение на обществения ред,
чрез използване на музикални уредби или свиренето на оркестри в нощните часове и

ниския размер на налаганата санкция съгласно ал.6 на чл. 2, които не кореспондират с
основен принцип за налагане на административни наказания, а именно да се
предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се
въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани, предлагам за
нарушение на чл. 2 от наредбата да бъде предвидено налагане на имуществена санкция
на ЮЛ и ЕТ, а размера на налаганите глоби да бъде завишен. Общественият интерес,
задължава органите на местната власт да направят всичко необходимо, за да се защити
спокойствието на хората живущи на територията на общината.
2. В чл. 17 от наредбата е допусната техническа грешка при изписване на
алинеите, която следва да бъде коригирана по следния начин:
- ал.3 следва да се чете ал.2;
- ал.4, следва да се чете ал.3.
Предвид гореизложеното, предлагам, Общински съвет Търговище да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 8 от
Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в община
Търговище, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред
в община Търговище
§1. Чл.2, ал.6 се изменя, като следва: „ При нарушение на чл.2, aл. 1, ал.2, ал.5
на виновните лица се налага глоба от 20 до 100 лв. При повторно нарушение на
виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 200 лв.
§2. В ч.2 се създава нова ал.7, както следва: При нарушение на чл.2, aл. 3 на
виновните лица се налага глоба от 100 до 500 лв., а на юридическите лица и
едноличните търговци- имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв. При повторно
нарушение на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 300 до 1000 лв., а
на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 1000
до 5000 лв.
§3. В чл.17 се прави следната промяна:
Думите „ал. 3“, да се четат „ал.2“;
Думите „ал.4“, да се четат „ал.3“.
§4. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред в община Търговище влиза в сила от датата на приемането й от
Общински съвет - Търговище.
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