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 № 160/07.12.2016 г.
Докл.: Мария Станкова – Председател на
Общински съвет – Любимец
Р Е Ш Е Н И Е
№ 418
на ОбС, прието с протокол № 44 от 12.12.2018 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 № 160/07.12.2016 г. както следва:
РАЗДЕЛVI
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Изменя и допълва текста на чл.25 както следва:
1.Създава нова ал.1 с текст: (1) „За явно маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място, срещу квитанция,
глоба до размера, предвиден в съответния закон или указ, но не повече от 10 лева.“
2.Създава нова ал.2 с текст: (2) „За маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените
контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. 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.
Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата, и се
изпраща на финансовия орган на общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава
препис, за да може да заплати доброволно глобата. Доброволно се счита плащане, извършено в
седем дневен срок от датата на издаване на фиша.“
3.Създава нова ал.3 с текст: (3) „Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати
глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.
§2. В чл.29, ал.1 : думите „чл.22, ал.4“ се заменят с думите „чл.22, ал.5“.
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§3. Допълва §1 на Заключителни разпоредби както следва : след думите „прието с Протокол
№ 16/07.12.2016 г. на Общински съвет Любимец“ се добавя „изменена и допълнена с Решение №
……….…., прието с Протокол №.................... на Общински съвет Любимец

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