
 

8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 

Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50; 2-35-41 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: aetos @ infotel.bg 

М О Т И В И 
 

към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред в община 

Айтос 

 

1. Причините за изменение на Наредба №3/2006г. за опазване на 

обществения ред в община Айтос се базират на нуждата запълване на 

пропуски и непълноти в цитираната наредба. Налице е нужда от урегулиране 

на административно-наказателните отговорности при неспазването на 

Наредбата, при констатиране нарушения от страна на питейни и 

увеселителни заведения. Нееднократно е констатирано, че подобен тип 

заведения работят с клиенти след 23:00 часа през летния период и 22:00 часа 

през зимния период, без да имат издадена заповед от Община Айтос за 

разрешаване на удължено работно време. В тази насока е налице и 

постъпило писмо от началника на РУП – Айтос в която се излагат доводи за 

промени в Наредба № 3 за опазване на обществения ред в община Айтос. 

Упоменато е, че в резултат на провеждани специализирани полицейски 

проверки от служители на РУ- Айтос е установено, че в действащата 

Наредба не са предвидени санкции за нарушителите, когато се нарушава 

установеното работно време. Препоръчва се да бъдат взети мерки за 

урегулиране на обществените отношения и отстраняване на пропуските.  

2.Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт  – не са необходими. 

3.Очаквани резултати от прилагането на наредбата – изпълнение на 

дадените от началника на РУП – Айтос препоръки и урегулиране на 

обществено значими обществени отношения, касаещи реда и спокойствието 

в населените места и на гражданите.  

4.Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект на 

Наредба за изменение на Наредба №3/2006г. за опазване на обществения ред 

в община Айтос е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя. Предлаганият проект не противоречи на действащата 

нормативна база и е изцяло в синхрон със законовите норми и принципи. 

Гранатира се спазването на изискването на закона.  

 

 
       


