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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 18
от заседанието на 30.01.2017г.
по точка 3 от дневния ред

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за обществения ред на територията на Община Брусарци
(приета с Решение № 47/28.03.2012 г., изменена с Решение № 195/29.07.2013г, изменена с
Решение № 408/25.09.2015 година на Общински съвет Брусарци), в частта на чл. 55, ал.1
РЕШЕНИЕ № 110

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28 от Закона за
нормативните актове.
РЕШИ:
Изменя чл. 55, ал.1 от Наредбата за обществения ред на територията на община
Брусарци, както следва:
Било: Чл.55.(1) За нарушаване или неизпълнение на разпоредбите на: чл.12, ал. (1) и (3);
чл.14, ал.(1) т.4 и ал.(2); чл.18; чл.23; чл.24; чл.25; чл.26; чл.28; чл.29; чл.30, т.26 и т.27: чл.32;
чл.33, т.1, 2 и 4; чл.35; чл.39, т.3; чл.41; чл.44, т.1, 3, 5, 6 и 7, и глава V от тази наредба, на
виновните лица се налага глоба в размер от 100 до 300 лева.
Става: Чл.55.(1) За нарушаване или неизпълнение на разпоредбите на: чл.12, ал. (1) и (3);
чл.14, ал.(1) т.4 и ал.(2); чл.18; чл.23; чл.24; чл.25; чл.26; чл.28; чл.29; чл.30, т.26 и т.27: чл.32;
чл.33, т.1, 2 и 4; чл.35; чл.39, т.3; чл.41; чл.44, т.1, 3, 5, 6 и 7, и глава V от тази наредба, на
виновните лица се налага глоба в размер от 50 до 200 лева.
Гласували:
От общ брой съветници – 11, присъствали - 10.
Гласували : “за” – 10, “против” – 0, “въздържал се” - 0;

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/

Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

