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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ          

ГР.АЛФАТАР 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Желяна Димитрова Донева – заместник-кмет на община Алфатар, на основание Заповед 

№РД-218/31.07.2015 г. на Кмета на община Алфатар 
 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, поддържане 

на чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на територията 

на община Алфатар 
 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 

 Мотивите и целите, които налагат изменението и допълнението на Наредба №1 за опазване 

на обществения ред, поддържане на чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места 

на територията на община Алфатар, приета с Решение №458 от 27.03.2015 г. вписано в Протокол 

№56 от 27.03.205 г. на ОбС Алфатар са подробно изложени в Приложение №1 към настоящата 

докладна. 

Приложения: 

1. Приложение №1 – Мотиви; 

2. Приложение №2 – Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване 

на обществения ред, поддържане на чистотата и осигуряване на приветлив вид на 

населените места на територията на община Алфатар 

 

На основания: чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от ЗМСМА и при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 

28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 77 от АПК предлагам Общински съвет – Алфатар да вземе следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1. Изменя и допълва чл.25, ал. 1 на Наредба №1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на 

територията на община Алфатар, приета с Решение №458 от 27.03.2015 г. вписано в 

Протокол №56 от 27.03.205 г. на ОбС Алфатар, както следва: 

 Било Чл.25 (1) Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.20, кметът на 

общината или упълномощено от него със заповед длъжностно лице издава наказателни 

постановления. 

 Става: Чл.25 (1) Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.20, кметът на 

общината или заместник-кметът издават наказателни постановления. 

2. Възлага на Кмета на община Алфатар организацията и контрола по изпълнение на 

Наредбата. 

 

Вносител: 
 

ЖЕЛЯНА ДОНЕВА  

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

(на основание Заповед № РД-218/31.07.2015 г.) 

  

    О Б Щ И Н А     А Л Ф А Т А Р,            О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А   
  7570 гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров”№6 

 факс: 086/811 646, тел.централа: 086/ 811 610   


