
МОТИВИ 

към проекта за Наредба за допълнение на Наредбата за поддържане и осигуряване на 

обществения ред на територията на Община Септември 

(съгласно чл.26, ал2 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове) 

 

 

 Причината, която налага приемането на Наредба за допълнение на Наредбата за 

поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община Септември е 

липсата на регламентация на местно ниво и определяне режима на посещение на 

обществени места от малолетни и непълнолетни, съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за 

закрила на детето и режим относно тютюнопушенето на обществени места, съгласно 

чл.56 и чл.56а от Закона за здравето.  

 Фактическите основания за предложените допълнения са привеждането на 

нормативната база на Община Септември в съответствие със Закона за закрила на 

детето и Закона за здравето с цел избягване на евентуална колизия и разписване на реда 

за осъществяване на контрол. 

 

 

 

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и 

становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за 

поддържане и осигуряване на обществения ред на територията на Община 

Септември. Предложения могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община 

Септември, на адрес – гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” № 37а или 

на следните електронни адреси:  e-mail: municipality@septemvri.org, obsept@abv.bg 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

НАРЕДБА 

ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 
 
 
  

 §1. Създава се чл. 9б. Забранява се присъствието на малолетни и непълнолетни 
лица без придружител (родител, настойник, попечител или друго лице, което полага 
грижи за дете, или осигурено от тях пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител) в заведения за обществено хранене, увеселителни заведения и на 
обществени места за времето от 22:00ч до 6:00ч. през цялата година.  
 §2. Създава се чл. 9в Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени 
места по чл.56 от Закона за здравето и открити обществени места по чл.56а от Закона за 
здравето. 
 §3. Създава се чл.36а (1) Който допусне от 22,00 ч. до 6,00 ч. дете в управляван 
от него търговски обект в нарушение на чл.9б се наказва с глоба или имуществена 
санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена 
санкция от 5000 до 8000 лв. 
 (2) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете 
което наруши чл.9б се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а 
при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 
 §4. Създава се чл.36б (1) Който наруши чл.9в, се наказва с глоба от 300 до 500 
лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв. 
 (2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, 
имуществената санкция е от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение - от 1500 до 
3000 лв. 
 (3) За нарушения по ал. 1, извършени от юридически лица, се налагат 
имуществени санкции в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 
до 10 000 лв. 
 
 

 

 

 

 


