За публикуване! …………………..
/инж. Радньо Манолов/

Вносител: инж. Радньо Манолов – Кмет на община

Проект на 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

§ 1. Чл. 65 се изменя така:
„Чл. 65. (1) За маловажни случаи на административни нарушения по раздел VI от
настоящата наредба, установени от служители на МВР или от упълномощени от
кмета на общината лица, се налага глоба с фиш /приложение № 1/ в размер от
20/двадесет/ лева, който може да бъде съставен в отсъствието на водача на МПС,
като за целта екземпляр от него се залепва на предното обзорно стъкло, пред
местото на водача.Фишовете се предават в Общинска администрация – гр. Брезово
за събиране.
(2) Ако собственикът на МПС в случаите по ал. 1, посочи друго лице, извършило
нарушението-попълва декларация, с която декларира кой е водачът, извършил
нарушението, като посочва пълните му данни и представя копие на 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, за да му
бъде издаден фиш. При неявяване в определения срок, на лицето се издава фиш
/приложение № 1/ в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на
издаването му.”

§ 2. Създава се приложение № 1 към чл. 65:
„Приложение № 1 към чл. 65

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА БРЕЗОВО
ГЛОБА С ФИШ
серия ……………. № …………………..
Днес, ……………………г., подписаният …………………………...…………….………………………
име, презиме и фамилия

на
длъжност…..........................................................,
при…………………………
гр.Брезово
установих, че ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………...…………………………………………………...…………
………………………......……………………………………………………………………………………
на…..……………………………………., в ………….. часа, в нарушение на чл……, ал. ….., от
мястото на нарушението

НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И
ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА
ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО.

Налагам глоба: 20 лв. (словом: двадесет лв.)
Съставил: ………………………
подпис

ГЛОБАТА С ФИШ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ
Глобата 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
дата: ………………..…….

място: ………….…………….”

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г.

