ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 1 за опазване на
обществения ред, приета с Решение №
89/27.12.1996 г., последно изменена с Решение №
628/18.08.2015 г.
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160
на ОбС, прието с протокол № 16 от 07.12. 2016 г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

Приема изменения и допълнения на Наредба №1 за опазване на обществения ред, приета с решение
№ 89/27.12.1996 г., последно изменена с Решение № 628/18.08.2015 г., прието с Протокол №
62/18.08.2015 г., както следва:
РАЗДЕЛ ІІІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩИНСКО
ИМУЩЕСТВО, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
§1. Изменя и допълва текста на ал.1 на чл.8 както следва:
(1) Поддържането на чистотата в населените места изисква редовно почистване /метене, миене,
снегопочистване, премахване на лед и ледени висулки, косене на тревни площи и др./ на
улиците, площадите, градини и паркове, зелени площи, жилищни блокове и сгради,
обществени сгради, паркинги, пазари и др.
§2. Изменя и допълва текста на ал.2 на чл.10 както следва:
(2) Съхраняване и складиране на строителни, отоплителни материали и други предмети по
тротоарните площи, за повече от 48 часа се извършва след получаване на разрешение и заплащане
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на определена такса, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Любимец.
§3. Изменя и допълва текста на чл.12, както следва:
Чл.12 Забранява се:
1. Преместване
на съдовете за битови отпадъци извън определените им места,
повреждането им, запалване на отпадъци и изхвърляне на жар;
2. Поставянето в съдовете за смет на обемисти твърди предмети, горивни и избухливи вещества,
строителни материали и др. такива, които могат да повредят сметосъбирачните машини.
3. Изваждане и разпиляване на смет от съдовете за битови отпадъци.
4. Изхвърляне на смет по улици, площади, паркове, градини, и околностите на населените места. За
тази цел единствено да се ползват определените от администрацията места.
5. Спиране и паркиране на МПС по начин, който възпрепятства достъпа и обслужването на
съдовете за битовите отпадъци.
6. Миене, гресиране и извършване на ремонтни дейности на всякакъв вид превозни средства по
улици, площади, паркинги и зелени площи.
7.
Изливане на машинни масла, нефто-продукти, бензин, блажна боя, разредители в
канализационната мрежа, както и заустването на гаражните канали без съответните очистващи
съоръжения към канализацията или в естествени отточни зони.
8. Поставяне на балкони и тераси на грозящи, или недобре закрепени предмети над нивото на
парапета.
§4. Създава нов чл.15а, със следното съдържание :
Чл.15а (1) Собствениците на сгради, постройки, огради,съоръжения и поземлени имоти, както и
лицата, ползващи ги с правно основание, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в
изискващ се естетичен вид. Същите са длъжни да оградят имотите си по указания на общинска
администрация и да ги ползват, съгласно установеното предназначение по Закона за устройство на
територията /ЗУТ/.
(2) Кметът на общината може да задължава собствениците, съответно юридическите лица да
извършват в определен срок необходимите ремонти и други дейности, свързани с изискванията по
предходната алинея.
(3) В случаите на нарушение по чл.15а, ал.1 се налагат имуществени санкции и глоби, съгласно
административно-наказателните разпоредби на настоящата наредба.
§5. Изменя и допълва текста на т.2 на чл.20, както следва:
т.2. Изоставянето на МПС както и на селскостопански машини, инвентари и др., които са негодни,
разкомплектовани, катастрофирали, със значителни повреди или снети от отчет /без
регистрационни номера/ спрени от движение МПС по тротоарите, улиците, площадите, откритите
улични и извънулични паркинги, общински пазар, терени публична общинска собственост
§6. Създава нова ал.4 на чл.22, със следното съдържание :
(4) 1. На юридически лица, нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се налага имуществена
санкция в размер на: при първо нарушение 500 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 1000
лв.
2.На физически лица, нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер на:
при първо нарушение 100 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 500 лв.
§7. Изменя и допълва текста на чл.25, както следва:
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Чл.25 За явно маловажни нарушения на разпоредби от настоящата наредба, овластените органи и
лица могат вместо съставяне на акт, да наложат глоба с фиш до 50 лева. Издаденият фиш трябва да
съдържа: данни за длъжностното лице, издало фиша, за самоличността на нарушителя, за мястото и
времето на нарушението, за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от
служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен с наложената глоба. Доброволно се
счита плащане, извършено в седем дневен срок от датата на издаване на фиша.
Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт,
съгласно разпоредбите на Раздел ІІ от ЗАНН.
§8. Допълва §1 на Заключителни разпоредби с текст: …изменена и допълнена с Решение № 160,
прието с Протокол № 16/07.12.2016г. на Общински съвет Любимец.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ГА
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