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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

 

ОТ ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА 

АЛФАТАР 

 

 

Относно: допълване на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места 

на територията на община Алфатар  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

 

В раздел III, чл. 15 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, 

поддържане на чистотата и осигуряване приветлив вид на населените места на 

територията на община Алфатар са изброени забрани за гражданите.  

Предлагам към раздел III, чл. 15. Забранява се: да се добави нова точка 18 

с текст: Паркирането на едрогабаритни, малогабаритни и леки моторни 

превозни средства върху тротоарните площи и домуването на спрени от 

движение МПС. 

Мотивите ми за това са, че: при наличието на МПС в движение и спрени 

от движение затрудняват и/или не позволяват качественото извършване на 

снегопочистване през зимния период. През останалата част на годината се 

затруднява свободното придвижване на гражданите и се създават предпоставки 

за ПТП. 

 

                                  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 
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 Предлагам на основание чл.21, ал.1, т.13 и ал. 2 от ЗМСМА Общински 

съвет гр. Алфатар да вземе следните 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Допълва към раздел III, чл. 15 нова т. 18 от Наредба № 1 за 

опазване на обществения ред, поддържане на чистотата и осигуряване 

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 със следния текст: Паркирането на едрогабаритни, 

малогабаритни и леки моторни превозни средства върху тротоарните площи 

и домуването на спрени от движение МПС. 

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

изпълнението на Наредбата.  

 

 

 

Вносител: 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 


