НАРЕДБА

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАТАК ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА

НА ДЕЦАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
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Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящата наредба има за цел специализирана закрила на деца на обществени места.
Чл.2. За осъществяване на тази цел наредбата определя задълженията на физическите и
юридическите лица на територия на Община-Батак, вида и размера на административно
наказателните мерки.
Глава втора
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.3. Целта на специализираната закрила на децата на обществени места е:
1. защитата на децата от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;
2. насърчаване на готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.
Чл.4. Закрилата по чл.3 се осъществява при съблюдаване отговорността на родителите,
институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.
Чл.5. Специализираната закрила се осъществява чрез:
1. Определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на
обществени места;
2. Определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени
места.
Чл.6. Специализираната закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на
Управление „Полиция” – Батак, Дирекция “Социално подпомагане”, Гл.експерт „Образование” и
собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, читалища, както и от
организаторите на обществени прояви.
Чл.7. Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им,
имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана
закрила на деца на обществени места от органите по чл.6.
Чл.8.(1) Органите за закрила на детето по чл.6 от Закона за закрила на детето са длъжни да
популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители,
педагогически кадри и други.
(2) Информацията по чл.7 и чл.8, ал.1 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на
информационни кампании, радио и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.
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РАЗДЕЛ ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА
НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл.9. Не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или
порнографско съдържание и в зали за хазартни игри.
Чл.10. С оглед на конкретните условия Общински съвет и държавните органи по специализирана
закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана
закрила на деца на обществени места.
Чл.11.(1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти и читалища
определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в
съответствие с целта на специализираната закрила.
(2) Условията по ал.1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на
проявата.
(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал.1 се осигурява на видно
за клиентите място при започване на търговска дейност.
Чл.12.(1) Лицата по чл.11, ал.1 разработват план за действие при възникване на ситуации,
застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти и читалища.
Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения,
входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.
(2) Планът по ал.1 се предоставя на съответните структурни звена в гр.Батак: Управление Полиция,
Районна служба за пожарна и аварийна безопасност, Гл.инспектор “Гражданска защита” при
започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя плансхемата.
(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя
на евакуацията.
Чл.13. Лицата по чл.11, ал.1, чийто обекти се посещават от деца, предприемат необходимите
действия за осигуряване на безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:
1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;
2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на
обекта и безпрепятствен достъп до тях;
3. назначават отговорник по охраната на обекта;
4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на
проявата.
Чл.14.Отговорникът по охраната на обекта по чл.10, т.3:
1. ръководи и контролира охраната му;
2. организира и контролира пропускателния режим;
3. не допуска в обекта:
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а/лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;
б/лица, които носят оръжие, други общо опасни средства, наркотични вещества или други
упойващи вещества:
в/лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;
г/лица, които отказват да бъдат проверени;
5. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;
6. взаимодейства при необходимост с органите на УП – Батак и с други компетентни държавни и
общински органи.
РАЗДЕЛ ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА
ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл.15. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват
реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:
1. уведомяват УП-Батак не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като
посочват и времетраенето й;
2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост – транспорт;
3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства,
застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните
органите на УП-Батак и другите компетентни държавни и общински органи.
Чл.16.(1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца,
организаторите определят ръководител на групата и придружители.
(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и
специфичните им нужди.
Чл.17.(1) Ръководителят на групата и придружителите:
1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в
посещавания обект и зоната около него;
2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи;
(2) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на
групата.
Чл.18. При осъществяване на специализираната закрила на деца при провеждане на организирани
прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл.7, чл.8, ал.1 и 2 и чл.10, ал.1, т.2, 3 и 4 и
на Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Раздел ІV
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ
Чл.19. (1) За нарушение на настоящата наредба се налага глоба в размер от 50 лв. до 500 лв. в
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зависимост от тежестта на нарушението.
При повторно нарушение на разпоредбите на чл.11 Кметът на Общината може да постанови
временно лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от 6 месеца.
(4) За маловажни случаи на нарушения на наредбата, установени при извършването им
овластените за това органи налагат на местонарушителя глоба . За наложената глоба се издава
фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и
времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фиша се подписва от
контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща в отдeл “Бюджет и
финанси” на общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може
да заплати доброволно глобата.
(5) Глобите до 10 лв. включително не подлежат на обжалване.
(6) Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция или фиш за нарушението
се съставя акт.
(7) При повторно извършване на нарушенията по ал.1 и ал.2 размера на глобата се удвоява, но не
повече от максималния размер, предвиден в закона.
Чл.20. (1) Административно наказателна отговорност носят и непълнолетните лица, които са
навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и
значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(2) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16
години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или
настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.
(3) В случаите на предходните ал.1 и ал.2 на чл.20 се налагат административните наказания.
Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.21. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на общината,
органите на УП-Батак, инспекторите по обществения ред и други лица, определени със заповед на
кмета на Общината.
Чл.22. Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или упълномощено от него
лице, и кметовете на населените места - с.Нова Махала и с.Фотиново.
Чл.23. Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез
средствата за масова информация.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба е приета на основание чл.21(2) от ЗМСМА.
§ 2. Наредбата е приета от Общински съвет гр.Батак с Решение №94 от 26.04.2012 г. и влиза в сила
3 дни след публикуването й на сайта на общината.
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