ПРОЕКТ
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006г. за
опазване на обществения ред в община Айтос
§ 1. Създава се нов чл.3б;
1. Създава се нова ал. 1 с текст: “При функционирането на търговски
обект, без съгласувателна заповед за удължено работно време и/или при
неспазването й, на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 500
лева, а на едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена
санкция в размер от 500 до 2 000 лева. При повторно нарушение на
физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 1000 лева, а на
едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция
в размер от 1 000 до 5 000 лева.”
2. Създава се нова ал.2 с текст: “На виновните физически лица, както и на
лицата, допуснали функционирането на търговски обект, без
съгласувателна заповед за удължено работно време и/или при неспазването
на условията за удължено работно време, се налага наказание глоба в
размер от 100 до 500 лева, а при повторно нарушение се наказва с глоба в
размер от 300 до 1000 лева.”
3. Създава се нова ал.3 с текст: „Разрешение за удължено работно време,
за срок от една календарна година, считано от отмяната на издаденото
разрешение или от изтичане срока на същото, не се издава на заведения за
хранене и развлечение, както и на други търговски обекти, за които има две
или повече влезли в сила наказателни постановления, издадени за
нарушение на предходните разпоредби.”
4. Създава се нова ал.4 с текст: “Нарушението е повторно, когато е
извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.”
5. Създава се нова ал.5 с текст: “За нарушения, извършени при осъществяване
на дейността на предприятия, учреждения, организации и търговски
дружества, заведения и други търговски обекти, административно наказателна
отговорност носят ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат
извършени, както и работниците и служителите, които са ги извършили.”

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2006г. за опазване на
обществения ред в община Айтос влиза в сила от датата на обнародването й във
вестник „Народен приятел”.

