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 Относно: Отчет за изпълнение на Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на Община Брусарци. 
 
  
 Уважаема госпожо Председател,  
 дами и господа общински съветници, 
 
   . 
 С Решение № 47 от 28.03.2012 год. е приета Наредба за опазване на 
обществения ред на територията на община Брусарци, с която са 
регламентирани задълженията  на физическите  и юридическите лица по 
опазване на обществения ред и реда за констатиране и налагане на 
наказания при нарушения. 
 Със Заповед № 78/20.01.2012 г.  на  Кмета на общината  са 
определени за актосъставители при констатиране на нарушения кметовете 
на населените места в общината, служителите от Участък «Полиция» и 
служители от Общинска администрация Брусарци. 
 За съжаление трябва да се отбележи, че Наредбата, въпреки 
възможностите които предоставя за решаването на доста наболели за 
общината проблеми не се прилага от съответните длъжностни лица. 



 За 2013 г. има съставени 22 бр. акта за  нарушения по Наредбата, 
издадени са 22 бр. наказателни постановления с наложени глоби в размер  
на 1220 лв.общо, от които са събрани 10 лв. по доброволен начин. 

Установените нарушения са за организиране на хазартни игри, 
отсичане и окастряне на дървета по улици и паркове, както и за 
безстопанствено движение на животни на обществени места, което е в 
нарушение на разпоредбите на чл.21 и чл.30 т. 18 и т. 20 от Наредбата.  

Съставените актове са от служители на Участък «Полиция» 
гр.Брусарци.  
       Във връзка с гореизложеното предлагам следния проект за решение: 
       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,  Общински Съвет 
Брусарци 

Р Е Ш И : 
         Приема Отчета за изпълнение на Наредбата за опазване на 
обществения ред на територията на Община Брусарци. 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
ГАЛИНА АРСЕНОВА ВЛАДИСЛАВОВА 
СЕКРЕТАР ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
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