
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№778 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.07.2015 год. с Протокол № 47 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на 

чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско 

имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на 

община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред 

на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“. 

 

Общинският съвет в град Брацигово,на основание предложение  на Васил 

Михайлов Гюлеметов-Кмет на Община Брацигово , становищата на постоянните 

комисии към ОбС-Брацигово , станалите разисквания и   на основание чл.21, ал.2    от 

ЗМСМА 

Р  Е  Ш  И : 

                Изменя Наредба    за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната 

и декоративна растителност, полските имоти , горите и общинско имущество, специализирана 

закрила на деца на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и 

възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков „ и „ 

Розовски вриз „. 

 

Отменя ал.3  на чл.10 със следния текст :  При повторно нарушение, по ал.1 и ал.2 Кметът  на 

Общината  може да постанови  лишаване от право  да се упражнява  определената дейност за 

срок от 1 месец  до 2 години. 

 

Създава се  чл.10а  със следното съдържание : 

 

ал.1  Забранява се пребиваването  извън домовете  на лица под 14 години, без придружител - 

пълнолетно  лице до 20.00 часа – зимен сезон, до 22.00 часа летен сезон 

 

При нарушение на родителите, настойниците , лицата  полагащи грижи за малолетни на 

друго правно основание  се налага глоба от 50 до 500 лева. 

 

ал.2   Забранява се на лица, навършили  14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават 

на обществени места след 22.00 часа ,освен  когато  са  придружени от родител, попечител, 

настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно 

дееспособно лице, снабдено  с писмен документ за изразено съгласие  от родител, попечител, 

настойник и лица , полагащи  грижи за непълнолетни на друго правно основание. 

 

 При нарушение на родителите, настойниците ,  попечителите  и лицата  полагащи грижи 

за   непълнололетни на друго правно основание  се налага  глоба от 50 до 500 лева. 

 
Общ брой на 

общинските 

съветници: 

Присъствали: Гласували: „За” „Против” „Въздържали 

се” 

17 16 16 16 0 0 

 

                                                              Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        


