ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 11 за управление на
общинската пътна мрежа и улици в Община
Любимец, приета с Решение № 76, Протокол №
11/02.12.2004 г.
Докл.: Мария Станкова – Председател на
Общински съвет - Любимец

Р Е Ш Е Н И Е
№ 245
на ОбС, прието с протокол № 25 от 21.06. 2017 г.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:
§1. Чл.1, ал.2 - текста се отменя.
§2. В чл.13, ал.2, се създава нова т.7: „7. използването на пътните съоръжения и пътните
принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма“.
§3. Чл.36 се изменя и допълва така:
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които
извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя“:..
а). Създава нова т.7 на ал.1: „7. движение с непочистени от кал машини“;
б).Създава нова т.8 на ал.1: „8. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за
движение;
2. Алинея 2 се изменя така: „(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лв.“
§4. Чл. 37 се изменя и допълва така:
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не
представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 13, чл. 14, ал. 1, т. 1,
нарушения второ и трето, т. 2, ал. 2 и чл. 33 или които извършат или наредят да бъдат извършени
следните дейности“: …..
2. В чл.37, ал.1, т.5, нарушения трето и четвърто - текста се отменя
3. Алинея 2 се изменя така: „(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.
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§5. Чл. 38 се изменя и допълва така:
1. Алинея 1 се изменя така: „( (1) При нарушения по чл. 36 на юридическите лица и на
едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при
нарушения по чл. 37 - в размер от 3000 до 8000 лв.
2. Създава нова Алинея 2 „(2) При повторно нарушение по чл. 36 имуществената санкция е в
размер от 2000 до 7000 лв., а по чл. 37 - в размер от 4000 до 12 000 лв.
3. Досегашната ал.2 става ал.3
§ 6. Създава „Заключителни разпоредби“
§1. Наредбата е приета от Общински съвет Любимец с Решение № 76 / 02.12.2004г , взето с
Протокол № 11 от 02.12.2004 г. на основание чл. 23 от Закона за пътищата и във връзка с чл. 22, ал.1
от ЗМСМА и влиза в сила в 7-дневен срок след приемането й.
§2.„Изменения и допълнения на Наредба № 11 за управление на общинската пътна мрежа и
улици в Община Любимец, са приети с Решение № ………, Протокол № …… и влизат в сила от
…………….“

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