ОБЩИНА ГУРКОВО
СПРАВКА
На 16 август 2018 год. на електронната страница на Община Гурково бе публикуван проект на Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред на територията на община Гурково и покана към заинтерисованите страни в едномесечен срок да изразят своите
мнения, становища, предложения и възражения по предложения проект .На 10.09.2018 год. по покана на Кмета на община Гурково се
проведе обществена консултация по предложения проект на на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на
община Гурково. За проведената консултация и постъпилите предложения бе съставен протокол.

ПОДАТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЕМА СЕ/ НЕ СЕ ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

МОТИВИ

Анастас Черкезов

В чл.5,ал.1 забраната за вдигане на
шум в работни и почивни дни да се
промени от 14,00 на 15,00 часа.

Не се приема

Нормалната практика за
осигуряване спокойствие на
гражданите е поне 2 часа и то от
14,00 до 16 часа. Това е възприето в
всички общински наредби за
осигуряване на обществения ред.

Анастас Черкезов

Да отпадне забраната за движение
на каруци в чл.36,ал.1

Не се приема

Забраната се отнася само за
нерегистрирани превозни средства

с животинска тяга

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

В чл.5 има противоречие между
ал.2 и ал.3

Приема се

Да се промени текста на чл.7,ал.1,т.1 Провеждането на събрания, митинги,
Приема се
манифестации,демонстрации и други
обществени прояви без предварително
уведомяване на кмета на общината и
съответните кметства най-малко 48
часа, а за манифестации 72 часа преди
началото, като в уведомлението
задължително
се
посочва
организаторът, целта, мястото и
времето и маршрута на проявата.

В чл.7,ал.1,т.2 да отпадне думата „ на
органите“

Приема се

Чл.8,ал.1,т.1-5 да отпаднат – забраните
са уредени в Закона за оръжията,
Не се приема, с изключение на
боеприпасите и пиротехническите
хладни и механични оръжия, които
изделия.

следва да отпаднат.

Допусната е техническа грешка –
чл.5,ал.3 трябва да гласи „Забраната
по ал.1 не се прилага при
обществени прояви,разрешени от
Кмета на община Гурково“

Чл. 11,ал.1 от Закона за
събранията,митингите и
манифестациите указва, че срокът
за уведомяване при провеждане на
манифестация е най-малко 72 часа.

Допусната е техническа грешка

Носенето, съхранението,
продажбата, употребата на
различните видове
оръжия,пиротехнически и други
общоопасни средства подлежи на

контрол и спазване на нормативно
определени изисквания с цел
предотвратяване на опасност за
здравето и живота на
гражданите.Също така в
изпълнение на своята отговорност
по чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА по
опазване на обществения ред,
кметът следва да гарантира
стриктното спазване на мерките за
безопасност при тяхното
използване по време на публични и
други изяви на територията на
общината. В тази насока са и
текстовете, включени в проекта на
Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред на територията на
община Гурково.

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

Чл.8,ал.2 – записана е думата „около“ .
Да се напише на какво разстояние.

В чл.14,ал.1 да се запишат и игралните
зали

Приема се думата „около и “ да
отпадне

Приема се

Чл. 8 ал. (2) да стане: Забранява
се в района на детските и учебните
заведения на територията на Общината
/учебните сгради, училищните дворове
и дворовете на детските градини/
Чл.14,ал.1 да стане: Забранява се
посещаването на дискотеки, интернет
клубове, игрални зали и всички видове
питейни и увеселителни заведения от
20:00 ч. до 6:00 ч., за лица
ненавършили 14-годишна възраст и от
22:00 ч. до 6:00 ч., за лица навършили
14-годишна възраст, но ненавършили
18-годишна възраст.

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

Пенчо Пенчев

Смаил Стоев

Смаил Стоев

В чл.17,ал.2,т.1 – както е записан
текстът – се забранява на гражданите
Приема се
да пишат по собствените си огради ли?
Чл.40,ал.4
- за дребни вреди на
общинска собственост, глобата не
Не се приема
може да е повече от 2 лева.
Направени
са
коментари
по
чл.2,ал.2,т.1;чл.4,ал.2; Чл.8,ал.1,т.8 и 9
Не се приемат
чл.17,ал.1,т.1;чл.20,ал.3

Допусната е техническа грешка – в
края на изречението се премахва
точката и се добавя «– общинска
собственост.»
Чл.40,ал.2 се отнася за определяне
размера
на
обезщетението
при
причинени
вреди
на
общинска
собственост. Редът за определянето му
е посочен в чл. 55 от ЗАНН.
Няма
отправени
конкретни
предложения по посочените текстове.

В чл. 36,ал.3 вместо думата „машини“
да се запише „ трактори“ и да се
Не се приема в частта за „трактори“
добави в края на изречението „
общинска собственост“

Забраната се отнася за всякаква
верижна техника
Чл.36,ал. (3) да стане: Движението на
верижни машини по асфалтовите
пътища – общинска собственост.

В чл.37,ал.1 – да се определят
маршрутите за преминаване

Определянето на маршрутите следва да
става със заповед на Кмета на
общината, които в различните периоди
на действие на Наредбата могат да се
различават.

Не се приема

ЗАБЕЛЕЖКА: В деловодството на Община Гурково няма заведени писмени мнения, становища, предложения и възражения по проекта на
Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково, публикуван на 16 август 2018 година на електронната
страница на община Гурково. Такива не са постъпили и чрез електронните пощи на Общински съвет Гурково и Община Гурково.
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