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ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

от Ваньо Костадинов Костин – Кмет на Община Чупрене 

                 За актуализация  на   Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 

поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 

територията на Община Чупрене                                    
 

                ОТНОСНО: Изменение разпоредбата на чл. 41 т. 1, 2 и 3 от  Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда 

и защита на имуществото на територията на Община Чупрене                                    

                1.Създава се нова т. 15 към ал.1 на чл.4 от Наредба № 1 за осигуряване на 

обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на 

имуществото на територията на Община Чупрене, както следва: 

                 „ т.15. забранява се употребата на всякакъв вид алкохол и спиртни напитки на 

публични места, на територията на община Чупрене, с изключение на времето, през 

което се провеждат събори и други подобни мероприятия и изяви. В тези случаи 

местата, на които се разрешава употребата на алкохол на публични места се определя 

със Заповед на кмета на общината.   

                  2. Изменя се чл. 32 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, 

поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 

територията на Община Чупрене, както следва: 

                  „ чл.32. Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се 

възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на Кмета на Община Чупрене  и 

на служителите на РУ на МВР  гр.Белоградчик.” 
                

                 МОТИВИ: Общинският съвет Чупрене изменя разпоредбите на  Наредба № 1 

за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната 

среда и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, с цел подобряване 

опазване на обществения ред на територията на Община Чупрене. 

 

          На основание чл.26 ал.2 от ЗНА, проектът на актуализация на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда 

и защита на имуществото на територията на Община Чупрене, е публикуван на сайта на 

Община Чупрене, като по този начин е дадена възможност на всички заинтересовани 

лица да се запознаят с него и изразят становища. 
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