За публикация!
Председател ОбС: /п/
Дата:07.06.2019г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на община Брезово, Приета с решение
№28, взето с протокол №4/2003 г. изм. и доп. с р-е №51, п-л 7/2012 г.,изм. и доп. с р-е
№176, п-л 15/2012 г., изм. и доп. с р-е №22, п-л 4/2015 г.
Проект!

Вносител: Аргир Вълчев – Председател на ОбС-Брезово
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30
дни, от публикуване на настоящото на интернет страницата на община Брезово се
предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и
становища по проекта на Наредба, на email адрес: obs@brezovo.bg, oba@brezovo.bg или
в деловодството на Община Брезово, ул. „Георги Димитров” No 25.

МОТИВИ:
I.

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА
НА НАРЕДБАТА.
С уведомително писмо изх.№ 329000-2669 от 31.05.2019 г. до кмета на община
Брезово и председателя на ОбС-Брезово началника на РУ - Раковски ни уведомява, че
следва да предприемем мерки в едномесечен срок, относно: Изготвяне на промени в
разпоредбите на „Н а р е д б а № 1 за поддържане на обществения ред, чистотата и
общественото имущество, организацията и безопасността на движението на
територията на Община Брезово“.
Предложението на началника на РУ – Раковски е във връзка с Работна карта
«Подобряване на безопасността на движение, и ограничаване неправилното паркиране
на МПС в гр. Брезово, чрез актуализиране на знаковото стопанство и промяна на
Наредба № 1 на ОбС Брезово, с оглед създаване на нормативна възможност за налагане
на глоба по фиш в отсъствието на водача, в случаите на маловажни административни
нарушения от служителите от РУ-Раковски съгласно с разпоредбите на Наредба № 1 на
Община Брезово.

Председателя на ОбС Брезово, споделя изцяло посочените в предложението от
началника на РУ - Полиция мотиви, относно: Изготвяне на промени в разпоредбите на
„Наредба №1 за поддържане на обществения ред, чистотата и общественото
имущество, организацията и безопасността на движението на територията на Община
Брезово”, поради което и внася настоящия проект на Наредба.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА: Прецизиране на текстовете на Наредба №1 за
поддържане на обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията
и безопасността на движението на територията на Община Брезово и изработване на
работещи текстове по налагане на глоби с фиш при маловажни случаи на
административни нарушения..
III.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
НАРЕДБАТА: За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата са
необходими средства за изработването на стикери в размер на 200 лева
годишно.

IV.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: По-ефективно налагане на глоби за маловажни
административни нарушения, като с това се постигне по-добър ред при
спиране и паркиране на МПС.

V.

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ:
Предлаганите промени в
Наредба №1 за поддържане на
обществения ред, чистотата и общественото имущество, организацията и
безопасността на движението на територията на Община Брезово не
противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското
законодателство.

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, чл.26, ал.2 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Брезово Приема Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред,
чистотата и общественото имущество, организацията и безопасността на
движението на територията на Община Брезово, както следва:
§ 1. В Чл.54 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 54 /1/ ЗАБРАНЯВА СЕ престоят и паркирането на автомобилите:
1. На място, където превозното средство създава опасност или пречка за
движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. До престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на
движението;
3. В стеснени участъци от пътя, участъци с ограничена видимост и на мостове;
4. На пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра
преди тях;
5. На кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;

6. На платното за движение, където разстоянието между пътното превозно
средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малка от 3 метра или с
пътен знак е забранено изпреварването;
7. На място, където превозното средство пречи на сметоизвозването и
снегопочистването.
/ 2/ Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено.
1. Пред входовете на паркове, предприятия, както и на други места, където е
възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на
жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях,
3. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници;
4. На места, определени за хора с трайни увреждания;
5. На пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за
регистрация на които е отнето или върнато на Министерство на вътрешните работи.
6. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и
училищата.
/3/ Забранява се паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини,
детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населени
места извън разрешените за това места.
§ 2. Чл. В Чл.65 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„/1/ За маловажни случаи на административни нарушения по чл. 54 от
настоящата наредба, установени от служители на МВР или упълномощени от кмета
на общината лица, се налага глоба с фиш /Приложение 1/ в размер от 10 до 50 лева,
който може да бъде съставен в отсъствието на водача като за целта екземпляр от него
се залепва на стъклото на шофьорската врата или на предното обзорно стъкло на
МПС. Фишовете се предават в Общинска администрация – Брезово за събиране.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„/2/ Ако собственика на МПС в случаите по ал. 1, посочи друго лице, извършило

нарушението, попълва декларация, с която декларира кой е водача, извършил
нарушението, като посочва пълните му данни и представя копие от шофьорската му
книжка и талон. На лицето, посочено с декларация от собственика на МПС, с което е
извършено нарушението се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка
да се яви в Община Брезово в едномесечен срок от получаването й, за да му бъде
издаден фиш. При неявяване в определения срок, на лицето се издава фиш
/Приложение 2/ в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на
фиша.”
3. Създава се нова алинея трета:
„/3/ Издаден фиш, глобата на който не е планета доброволно в 7-дневен срок от
датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се
изпраща за принудително събиране”
§ 3 Създава се приложение №1 и приложение №2 към чл.65:

Приложение №1 към чл.65
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БРЕЗОВО
ГЛОБА С ФИШ
№ 000000001
Днес, ……………………г., подписаният
…………………………...…………….………………………………………………………...
име, презиме и фамилия
на длъжност…....................................................................., при………………………………
гр.Брезово /РУ – гр.Раковски установих, че
………………………………………………………………………, ЕГН…………………….
име, презиме и фамилия
постоянен адрес гр./с./ …………………, ул. …………………№…..бл….,вх….,ет….ап…
собственик на МПС ………………………………………., рег.№ ……………………
/вид, марка, модел/
е паркирал неправилно в гр.Брезово ……………………………….в ………… точен час
/място на нарушението/

…………………………………………………………………………………………………
/Описание на нарушението/

в нарушение ............................................................................................................................
поради което на основание на чл.65, ал.1 от НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БРЕЗОВО.

Налагам глоба: ………………... (с думи) (……………… с цифри) лева
СЪСТАВИТЕЛ: ………………………………………………………
Име, фамилия, подпис

Съгласно чл.38, ал.3 от Закона за административни нарушения и наказания – ако
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се
съставя акт за установяване на административно нарушение.
Плащане на глобата с фиш следна да извършите в седем дневен срок от датата на
получаването на фиша. Глобата може да се заплаща на касата на Община Брезово,
ул. „Г. Димитров” № 25, гр.Брезово, п.к.4160, Център за обслужване на гражданите /от
08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:45 ч./ или чрез банков превод по сметка:
(IBAN): BG86STSA93008400520000; банков код (BIC): STSABGSF
Банка ДСК АД; Код за вид плащане: 44 65 00 получател община Брезово.
Като задължително се посочи № и дата на издаване на фиша.
дата: …………20……г.
място/гр.Брезово

Приложение №2 към чл.65
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БРЕЗОВО
ГЛОБА С ФИШ
№ 000000001
Днес, ……………………г., подписаният
…………………………...…………….………………………………………………………...
име, презиме и фамилия
на длъжност…....................................................................., при………………………………
гр.Брезово /РУ – гр.Раковски установих
………………………………………………………………………, ЕГН…………………….
име, презиме и фамилия
постоянен адрес гр./с./ …………………, ул. …………………№…..бл….,вх….,ет….ап…
собственик на МПС ………………………………………., рег.№ ……………………
/вид, марка, модел/
е паркирал неправилно в гр.Брезово ……………………………….в ………… точен час
/място на нарушението/

…………………………………………………………………………………………………
/Описание на нарушението/

в нарушение ............................................................................................................................
поради което на основание на чл.65, ал.1 от НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО,
ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА БРЕЗОВО.

Налагам глоба: ………………... (с думи) (……………… с цифри) лева
СЪСТАВИТЕЛ: ………………………………………………………
Име, фамилия, подпис

Съгласно чл.38, ал.3 от Закона за административни нарушения и наказания – ако
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се
съставя акт за установяване на административно нарушение.
Плащане на глобата с фиш следна да извършите в седем дневен срок от датата на
получаването на фиша. Глобата може да се заплаща на касата на Община Брезово,
ул. „Г. Димитров” № 25, гр.Брезово, п.к.4160, Център за обслужване на гражданите /от
08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:45 ч./ или чрез банков превод по сметка:
(IBAN): BG86STSA93008400520000; банков код (BIC): STSABGSF
Банка ДСК АД; Код за вид плащане: 44 65 00 получател Община Брезово.
Като задължително се посочи № и дата на издаване на фиша.
дата: …………20……г.
място/гр.Брезово

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 5. Тази наредба влиза в сила от ………………………….2019 г.
Наредбата е приета на заседание на Общински съвет – Брезово, проведено на
…………., протокол № ….., т. ….. от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат
на общинския съвет.

Председател на ОбС: /п/
Аргир Вълчев

