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СИЛИСТРА 
 
 
 

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредба за опазване на обществения ред и 
чистотата в Община Силистра 

  
 
 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

           Във връзка с изпълнение на задължения по Указания с № И92/16.09.2015г. на 
Върховна административна прокуратура, Районна прокуратура Силистра е извършила 
проверка за законосъобразност на Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в 
Община Силистра (НООРЧОС), в следствие от която е установено, че в чл. 14 от НООРЧОС 
са въведени разграничения, които отсъстват в разпоредбата на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона 
за закрила на детето. Въпросните обществени отношения са уредени в нормативен акт от 
по-висока степен, а именно Закона за закрила на детето. Във връзка с установените 
противоречия, на 05.10.2015г. в Деловодството на Общинска администрация Силистра е 
постъпило предложение от Районна прокуратура Силистра, да бъдат предприети 
необходимите действия относно приемане на изменения и допълнения на чл. 14 от 
НООРЧОС, като същите следва да бъдат съобразени със законовите разпоредби уредени в 
нормативен акт от по-висока степен – Закона за закрила на детето. 

     В действащата Наредба за опазване на обществения ред и чистотата в Община 
Силистра е въведен режим за пребиваване на деца на обществени места, който от една 
страна е еднакъв за всички малолетни и непълнолетни, без да отличава навършилите 14-
годишна възраст, а от друга страна е различен според сезона, часовото време, ден от 
седмицата и т.н., каквито разграничения липсват в Закона за закрила на детето. Законът не 
забранява присъствието на различни правила, стига те да не уреждат по различен начин 
отношения, които вече са уредени в друг нормативен акт, в случая от по-висока степен. 

     Във връзка с гореизложеното необходимите промени са както следва: 
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Било: 

 
Чл. 14, т. 5  
 (Изм. - реш. № 1321 от 31.05.2007 г. на 
Общински съвет-Силистра) допускането на 
лица до 16-годишна възраст на обществени 
места без придружител от родител или 
осигурено от него пълнолетно дееспособно 
лице:  
- в заведенията за хранене и развлечения 
след 22.00 часа в делнични дни и след 23.00 
часа в петък, събота и ваканционните дни;  
- в игрални зали за хазартни игри;  
- в игрални зали за компютърни игри и 
интернет зали след 22.00 часа до 06.00 часа 
в делнични дни и след 23.00 часа до 06.00 
часа в дните петък и събота и във 
ваканционни дни. 
 
 
Чл. 14, т. 6 
Продажбата и сервирането на алкохолни 
напитки на лица до навършване на 18-
годишна възраст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чл. 14, т. 7 
продажбата на алкохолни напитки и 
тютюневи изделия на малолетни и 
непълнолетни в търговските обекти; 
 
 
Чл. 14, т. 8 
тютюнопушенето в заведения, търговски 
обекти и клубове на лица до 18 годишна 
възраст;  

 

 

Става: 
 
Чл. 14, т. 5 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
Родителите, настойниците, попечителите или 
другите лица, които полагат грижи за дете, са 
длъжни да го придружават на обществени 
места след 20,00 часа, ако детето не е 
навършило 14-годишна възраст, съответно 
след  22,00 часа, ако детето е навършило 14-, 
но не е навършило 18-годишна възраст. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Чл. 14, т. 6 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
Ако родителите, попечителите или другите 
лица, които полагат грижи за дете, не могат да 
придружат, те са длъжни да осигурят 
пълнолетно дееспособно лице за негов 
придружител на обществени места след 22,00 
часа, ако детето е навършило 14-, но не е 
навършило 18-годишна възраст. Качеството на 
придружител се удостоверява по реда на 
Закона за закрила на детето. 
 
Чл. 14, т. 7 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
продажбата и сервирането на алкохолни 
напитки , тютюн и тютюневи изделия на лица 
под 18 години; 
 
Чл. 14, т. 8 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
Продажба на алкохолни напитки в учебни, 
възпитателни и здравни заведения; 
 
 
Чл. 14, т. 9 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
продажба на тютюн и тютюневи изделия на 
територията на детски, учебни и здравни 
заведения. 

 
 
       След направена проверка в текстовете на Наредбата и във връзка с направени 

промени в някои от разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия, се установи и необходимост от добавяне на нова ал. 3 към чл. 
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12, а съществуващата ал. 3 следва да стане ал. 4. Промяната се състои в добавянето на 
следния текст: 

Било: 
чл. 12, ал. 3  
Употребата на пиротехнически изделия с 
увеселителна цел да се извършва съгласно 
инструкцията за употребата им, при спазване 
изискванията за собствена безопасност и 
безопасността на гражданите. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Става: 
Чл. 12, ал. 3 (Нова с Решение № ………….. на 
Общински съвет Силистра) 
Търговия с пиротехнически изделия с 
увеселителна цел извън обектите по Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия; 
Предишна ал. 3 на чл. 12 става чл. 4: 
чл. 12, ал. 4 
Употребата на пиротехнически изделия с 
увеселителна цел да се извършва съгласно 
инструкцията за употребата им, при спазване 
изискванията за собствена безопасност и 
безопасността на гражданите. 

 
     Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинския съвет - Силистра да вземе 

следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и 
чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс  

 
1. ПРИЕМА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИ РЕД И ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА. 
2. Възлага на Кмета на Община Силистра да уведоми Районна прокуратура Силистра за 

изпълнението на направеното предложение. 
3. Възлага на Кмета на Община Силистра да предприеме последващите съгласно закона 

действия. 
 
 

 
 Внася: 

 д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ, 
 Кмет на Община Силистра 
  
Съгласували:  
Ростислав Павлов 
Секретар на Община Силистра  
 
Николай Николов 
Директор д-я „Правна“ 
 
Изготвил: 
Константина Николова 
Ст. юрисконсулт  
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