ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЮБИМЕЦ

НАРЕДБА №1
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Настоящата наредба определя задълженията на физическите и юридическите
лица, живеещи или временно пребиваващи в населените места на община Любимец и
урежда опазването на обществения ред, безопасността на движението, сигурността и
спокойствието на гражданите, опазване на общинското имущество, предназначено за
общо ползване.
(2) С наредбата се уреждат обществените отношения, които не са
регламентирани със закон или друг нормативен акт.
(3) /Приета с Решение № 86/10.12.2008 г./ Кметовете на населени места,
кметските наместници, ръководителите на учреждения, организации и ведомства,
съобразно предоставената им компетентност, осигуряват спазването на установения с
нормативните актове ред за гарантиране на спокойствието на гражданите и
възможността за упражняване на гражданските им права.
Чл. 1а. /Приет с Решение № 345 от 27.09.2013г./ Наредбата е задължителна за:
(1) Всички лица, които постоянно живеят или временно пребивават на
територията на общината;
(2) Собственици и наематели на жилищните сгради;
(3) Ръководствата на фирми, учреждения, организации и лица, развиващи
търговска и други видове дейност.
Чл. 1б. /Приет с Решение № 345 от 27.09.2013г./ Наредбата определя правомощията
на Общинската администрация и задълженията на гражданите, на ръководителите на
учреждения, на обществени организации и на търговците, свързани с осъществяването
на дейността и целите по чл. 1, както и правомощията на общинската администрация за
констатиране и санкциониране на нарушенията.
РАЗДЕЛ І І
ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СИГУРНОСТТА
И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
/Загл.изм. с Решение № 86/10.12.2008 г./
Чл. 2. (1) Работното време на заведенията за обществено хранене и развлечения, се
съгласува с Кмета на общината с оглед спецификата на обекта и конкретните условия.
(2) Собствениците на обектите по ал.1 са длъжни в едномесечен срок от
влизането в сила на настоящата наредба да подадат молба до Кмета на общината за
съгласуване на работното време.
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(3) Собствениците на новопостроени обекти по ал.1 са длъжни да съгласуват
работното време по реда на настоящата наредба, преди започване на работа на обекта.
(4) /Отменена с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на Административен съд Хасково/
(5) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
Чл. 3. (1) /Изменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ За времето от 23,00 до 08,00 и
от 14,00 до 16,00 ч. се забранява произвеждането на шум от домашни дейности и от
съседи в жилищни сгради, с което се смущава спокойствието на обитателите на други
жилища в сградата и съседните сгради
(2) /Изменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ Дейностите по ал.1, при
необходимост се извършват в часовете от 08,00 до 14,00 ч. и от 16,00 до 23,00 ч.
(3) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
Чл. 4. (1) Председателите на етажна собственост /домсъветите/ са длъжни да осигурят:
1. В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящата наредба заключване на
входните врати,таваните и избените помещения.
2. Собствениците на жилища на партерните и първите етажи могат да поставят
на прозорците решетки, след разрешение на техническите органи.
Чл. 5. /Отменен с Решение № 345 от 27.09.2013г./
Чл. 6. /Допълнен с Решение №628/18.08.2015 г./ На обществени места, улици,
паркове, стадиони, училища, детски градини и др. се забранява:
1. Консумация на спиртни напитки.
2./Променена с решение № 224 от 26.03.2003 г./ Хвърлянето на отпадъци,
бомбички и други взривоопасни и запалителни материали и стрелбата с ловно и
пневматично оръжие.
3. /Променена с решение № 270 от 17.11.2010 г./;/променена с Решение №
345 от 27.09.2013 г./
а/ Свободното пускане на домашни любимци, домашни птици и
селскостопански животни.
б / /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
4. Просия.
5. Организиране на прояви на секти и нерегистрирани вероизповедания.
6. При провеждане на семейни, сватбени и други частни тържества се
забранява поставянето на естради и палатки без предварително разрешение от кмета
или от упълномощено от него лице, съгласувано с Районното полицейско управление.
7. /Отменена с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на Административен съд Хасково/
8. Извършването на дейности причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах,
излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на РБългария.
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9. Забранява се независимо от причината, употребата и играта с ракети,
пиратки, бомбички, димки и други взривни, запалителни или пиротехнически средства.
Уреждането на илюминации и фойерверки се извършва с разрешение от общината,
съгласувано с Районното полицейско управление.
10. Забранява се продажбата на пиратки, бомбички, димки и други взривни,
запалителни или пиротехнически средства на малолетни и непълнолетни лица.
Чл. 7. (1) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
(2) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
(3) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
(4) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г
(5) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
(6) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
(7) / Отменена с Решение № 345 от 27.09.2013г./
Чл. 7а. /Приет с Решение №345 от 27.09.2013 г./ Забранява се извършването на
неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за морал и
поведение по улици, площади и други обществени места, както и неприлични изрази,
оскърбително отношение и държане към гражданите и органите на властта или
скарване, сбиване на публични места и други действия, с които се нарушава
обществения ред и спокойствие.

РАЗДЕЛ

ІІІ

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА,
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО,
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ
Чл. 8. (1) /Изменена и допълнена с Решение №160 от 07.12.2016г./ Поддържането на
чистотата в населените места изисква редовно почистване /метене, миене,
снегопочистване, премахване на лед и ледени висулки, косене на тревни площи и др./
на улиците, площадите, градини и паркове, зелени площи, жилищни блокове и сгради,
обществени сгради, паркинги, пазари и др.
(2) Дейностите по предходната алинея се осъществяват от:
1. Служителите и работниците на общината и специализирани юридически и
физически лица, упълномощени от общината.
2. Ръководителите на учреждения, търговски дружества, еднолични търговци,
кооперации – по отношение на сградите и имотите, тяхна собственост и прилежащите
територии.
3. Домоуправителите –по отношение на жилищни блокове.
4. Граждани – по отношение на частните сгради, постройки, дворове и
прилежащите им територии.
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(3) Прилежащи територии са частите от тротоари, улични платна и др., които са в
непосредствен допир с обектите по предходната алинея.
Чл. 9. (1) Лицата, които отглеждат животни и птици са длъжни да осигурят
необходимата чистота и хигиена в сградите и приложащата им територия.
(2) Събирането на животни за паша да става само на определените за това места.
Преминаването на стадата през града да става само по определените маршрути.
Местата за събиране на животните се определят от общината, в предвид конкретните
условия.
Чл. 10. /Изменен и допълнен с Решение № 160 от 07.12.2016 г./
(1) Превозването на строителни и др. отпадъци и инертни материали да се
извършва с превозни средства с добре уплътнени каросерии.
(2) /Изменена и допълнена с Решение №160 от 07.12.2016 г./ Съхраняване и
складиране на строителни, отоплителни материали и други предмети по тротоарните
площи, за повече от 48 часа се извършва след получаване на разрешение и заплащане
на определена такса, съгласно разпоредбите на Наредба № 7 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Любимец.
Чл. 11. Домакинства, предприятия, учреждения и др. са длъжни да използват
стандартни съдове за смет.
Чл. 12. /Изменен и допълнен с Решение №160 от 07.12.2016г./ Забранява се :
1. Преместване на съдовете за битови отпадъци извън определените им места,
повреждането им, запалване на отпадъци и изхвърляне на жар;
2. Поставянето в съдовете за смет на обемисти твърди предмети, горивни и
избухливи вещества, строителни материали и др. такива, които могат да повредят
сметосъбирачните машини.
3. Изваждане и разпиляване на смет от съдовете за битови отпадъци.
4. Изхвърляне на смет по улици, площади, паркове, градини, и околностите на
населените места. За тази цел единствено да се ползват определените от
администрацията места.
5. Спиране и паркиране на МПС по начин, който възпрепятства достъпа и
обслужването на съдовете за битовите отпадъци.
6. Миене, гресиране и извършване на ремонтни дейности на всякакъв вид
превозни средства по улици, площади, паркинги и зелени площи.
7. Изливане на машинни масла, нефто-продукти, бензин, блажна боя,
разредители в канализационната мрежа, както и заустването на гаражните канали без
съответните очистващи съоръжения към канализацията или в естествени отточни зони.
8. Поставяне на балкони и тераси на грозящи, или недобре закрепени предмети
над нивото на парапета.
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Чл. 13. (1) Задължават се физическите и юридическите лица да се грижат и опазват
залените площи, на съжденията и съоръженията към тях.
(2) Забранява се:
1. Преминаването и играта върху зелените площи.
2. Сеченето и изкореняването на дърветата, храсти, чупене на клони, късане на
цветя. Премахването им става по реда и условията на специални нормативни актове.
3. Разместването на пейки в паркове и градини.
4. Пускане и паша на домашни животни и птици в паркове, градини, спортни
площадки и стадиони, училища и детски градини.
5. Повреждане на скулптурни елементи,пейки,осветителни теле, съоръжения за
деца, пътни съоръжения и знаци, указателни табелки, външно осветление, телефонни
апарати, украси.
Чл. 14. (1) /Променена с Решение № 86/10.12.2008 г./ Забранява се извън
определените за целта места:
1. Паленето на огън.
2. Къпането, плуването, използването на плавателни съдове в неохраняеми
водоеми и водни басейни.
3. Клането на животни и продажбата на месо
4. /Нова - Решение № 86/10.12.2008 г./ Предлагането за продажба, продажбата
и рекламата на вестници, списания и друга литература и артикули с порнографско
съдържание.
5. /Нова - Решение № 86/10.12.2008 г./ Забранява се прожектирането на филми
с еротични картини, без в афишите да е посочено,че в салона не се допускат лица под
16г.,продажбата на билети или допускането в киносалоните на лица под 16г. от
длъжностните лица,при прожекция на филми, забранени от горния текст
(2) /Нова - Решение № 86/10.12.2008 г./ Поставянето на агитационни изборни
материали от регистрираните за участие в съответните избори партии,коалиции и
инициативни комитети,на определените със заповед на кмета места, се допуска след
депозиране в касата на общината на сума в размер на 1000 лева.
1. Сумата се депозира не по-късно от 40 дни преди датата на провеждане на
изборите.
2. В срок от 15 дни след приключване на изборите и обявяване на изборните
резултати, поставените агитационни материали се премахват от съответните партии ,
коалиции и инициативни комитети.
3. При неизпълнение на задължението по т.2 внесеният депозит не се
възтановява, а средствата остават в общината и се използват за почистване на
агитационните материали.
Чл. 15. Поддържането на улиците и тротоарните настилки, мостовете,
инсталационните колектори, съоръженията и техните принадлежности, обществени
тоалетни и др. подобни се извършват от собствениците им, или от тези, които ги
стопанисват. Ремонтно-възстановителните работи при повреждане на горните обекти
са за сметка на извършителите.
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Чл. 15а. /Нов с Решение № 160 от 07.12.2016 г./ (1) Собствениците на сгради,
постройки, огради,съоръжения и поземлени имоти, както и лицата, ползващи ги с
правно основание, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващ се
естетичен вид. Същите са длъжни да оградят имотите си по указания на общинска
администрация и да ги ползват, съгласно установеното предназначение по Закона за
устройство на територията /ЗУТ/.
(2) Кметът на общината може да задължава собствениците, съответно
юридическите лица да извършват в определен срок необходимите ремонти и други
дейности, свързани с изискванията по предходната алинея.
(3) В случаите на нарушение по чл.15а, ал.1 се налагат имуществени санкции и
глоби, съгласно административно-наказателните разпоредби на настоящата наредба.
Чл. 16. Забранява се поставянето на павилиони, маси сергии и др.по тротоарите,
парковете и др. свободни обществени пространства без разрешение на кметовете на
населени места и заплатена съответна такса.

Р А З Д Е Л ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЗОПАСТНОСТТА В ТРАНСПОРТА НА
ОБЩИНАТА
Чл. 17. (1) Повредите на уличните платна и тротоарите, с които се застрашава
сигурността на движението, незабавно се обезопасяват от оторизираните строителни
фирми с необходимата сигнализация и се отстраняват незабавно.
(2) При отваряне на зимнични, тротоарни и улични шахти, същите се
обезопасяват чрез ограждане и поставяне на съответна сигнализация от лицата или
организацията, които са ги отворили.
(3) Ремонтни и строителни работи на обекти от ниско и подземно строителство,
свързани с разкопаване на улични платна и тротоари, които затрудняват или могат да
затруднят движението на МПС и пешеходци, и се извършват след писмено разрешение
от компетентните органи.
Чл. 18. Не се допуска паркиране по улиците, тротоарите, зелените площи, детски
площадки на държавни, фирмени и частни товарни автомобили, ремаркета, автобуси,
трактори, прикачен инвентар и др. подобни, които са в нарушение на ППЗДП или
създават затруднение за движението на пешеходци и ППС.
Чл. 19. В централната частна града влизането на МПС за зареждане на магазини със
стоки и инкасирането на парични средства да става само след издаване на
разрешително от Кмета на общината.
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Чл. 20. Забранява се:
1. /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
2. /Изменен и допълнен с Решение № 160 от 07.12.2016 г./ Изоставянето на
МПС както и на селскостопански машини, инвентари и др., които са негодни,
разкомплектовани, катастрофирали, със значителни повреди или снети от отчет /без
регистрационни номера/ спрени от движение МПС по тротоарите, улиците, площадите,
откритите улични и извънулични паркинги, общински пазар, терени публична
общинска собственост.
3. Безпричинното използване на звукови сигнали, както и форсиране на
двигатели на МПС в населени места.
4. Да се завземат, ограждат и поставят съоръжения на части от улици,
площади, алеи и паркинги за паркиране на лични МПС, както и да се поставят
маркировки по такива места за нуждите на паркирането.
Чл. 21. Превозни средства, теглени от жива сила, да бъдат технически изправни, с
добър външен вид, оборудвани със свето отразители.

РАЗДЕЛ V
ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И ДРУГИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ
/приет с Решение №345 от 27.09.2013г./
Чл. 21а. Забранява се провеждането на събрания, митинги и демонстрации на открито
без предварително писмено уведомяване на Кмета на общината.
Чл. 21б. /Отменен с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на Административен съд Хасково/
(2) Редът и условията за даване на разрешение за провеждане на масови спортни
прояви, концерти, фестивали, религиозни и други масови обществени мероприятия се
определя със заповед на Кмета на Община Любимец.
(3) Организаторът осигурява собствена или наета охрана за спазване на
обществения ред, медицинско обслужване, транспорт и ако е необходимо съдействието
на органите за противопожарна безопасност.
(4) Организаторите на обществено-политически, протестни и всякакви други
масови прояви се задължават да спазват предварително заявените в общината място,
време и маршрут на движение.
Чл. 21в. (1) За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на
условията по предходния член, като срока за уведомяване на Кмета на Общината е наймалко три дни чл. 11 от ЗСММ, преди датата на провеждане на мероприятието, като се
изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида на
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транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на
участниците.
(2) При неотложни случаи срока е двудневен.
(3) Автомобилните, спортните състезания, кросовете и други мероприятия по
улиците и площадите се провеждат след писмено разрешение, издадено от
упълномощено от Кмета на Община Любимец длъжностно лице. За мероприятието
задължително се уведомяват и органите на сектор «Пътна полиция», и сектор «Охрана
на обществения ред» към РУП – Свиленград.
Чл. 21г. Ако са постъпили уведомления за провеждане на обществени прояви от
различни организатори за едно и също време, място, маршрут или с пресичащи се
маршрути, право за провеждането има организаторът, регистрирал първи
необходимото уведомление.
Чл. 21д. При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите, спортните
зали и други обществени места се забранява:
(1) Хвърлянето на бомбички, ракети и други подобни предмети, както и
внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на
други лица, като вериги, боксове, тояги и други. Предметите се отнемат за
унищожаване.
(2) Внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и други упойващи
вещества, посещението на лица в нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в
закрити зали.
(3) Ползването на свирки, звънци и други подобни в закрити помещения.
(4) /Отменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./
Чл. 21е. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред за организация и
провеждане на обществено политически, протестни и всякакви други масови прояви, се
наказват с глоба или имуществена санкция по реда на тази наредба, ако не подлежат на
по-тежко наказание.

РАЗДЕЛ VI
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/ново заглавие и текст - Решение № 86/10.12.2008 г./
Чл. 22. (1) /Отменена с Решение №2349 от 13.02.2020 г. на Върховният
административен съд/
(2) /Изменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ За физическите лица,
извършили или допуснали извършване на нарушение на разпоредбите на тази наредба,
се предвиждат глоби, в размер до 5000 лева, а на едноличните търговци и
юридическите лица - имуществена санкция, в размер до 25 000 лева.
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(3) /Изменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ При повторно нарушение по ал.
2 на физическо лице се налага глоба в размер от 500 до 25 000 лева, а на едноличните
търговци и юридическите лица-имуществена санкция, в размер от 1000 до 50 000 лева.
(4) /Изменена с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ Когато повторното нарушение е
свързано с определена професия или дейност, на нарушителя може да бъде наложено
наказание лишаване от право да упражнява съответната професия или дейност за срок
от един месец до една година.
(5) /Нова, приета с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ На физически лица,
нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се налага глоба в размер на: при първо
нарушение 100 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 500 лева.
(6) /Нова, приета с Решение № 86 от 29.05.2020 г./ На юридически лица,
нарушили разпоредбите на чл.15а, ал.1 и ал.2 се налага имуществена санкция в размер
на: при първо нарушение 500 лв., при второ и всяко следващо нарушение – 1000 лв.
Чл. 23. За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия,
учреждения, заведения, организации или от търговци по смисъла на Търговския закон,
административно-наказателна отговорност носят както работниците и служители,
извършили нарушенията, така и ръководителите (законните представители на лицата),
които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл. 24. (1) Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и
непълнолетни лица, навършили 16 години, които са могли да разбират свойството и
значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(2) Във всички случаи по предходната алинея писмено се уведомяват родителите
на нарушителите, съответно настойници, попечители или други лица, които се грижат
и/или отговарят за тях.
Чл. 25. /Изменен и допълнен с Решение № 418/12.12.2018 г./ (1) /Нова/ 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) /Нова/ 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) /Нова/ Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за
нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.
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Чл. 26. (1) /Изменена с Решение № 131/23.04.2009г./Актовете за установяване на
административните нарушения се издават от органите на ПУ- Любимец или от
упълномощени лица от общинската администрация.
(2) Органите и лицата по предходната алинея могат да дават задължителни
писмени разпореждания на нарушителите. В разпорежданията се посочват срокове, в
които трябва да се преустановят нарушенията и/или мерки, които трябва да се
изпълнят за преустановяване и предотвратяване на повторни нарушения.
Чл. 27. Въз основа на актовете, съставени от органите и лицата по чл. 46, кметът на
община Любимец издава наказателни постановления.
Чл. 28. Административно-наказателните производства за нарушения, съставянето на
актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления,
определянето на обезщетения за причинени от нарушителите вреди, както и
изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, се извършва по реда и
сроковете на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Чл. 29. (1)/Изменена с Решение № 418/12.12.2018 г./ Контролът по изпълнението на
наредбата се възлага на:
- Кмета на общината на основание чл.22, ал.5 и чл.44 от ЗМСМА;
- Началника на Полицейски участък гр. Любимец;
(2) Кметът на община Любимец издава заповеди по прилагането на тази наредба.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/ново заглавие и текст - Решение № 86/10.12.2008 г./
§ 1. /Изменен с Решение № 345 от 27.09. 2013г./ По смисъла на тази наредба:
1. „Лица, извършващи търговска дейност” са собственици, управители и
персонал в търговския обект.
2. /Отменена с Решение №86 от 29.05.2020 г./
3. /Отменена с Решение №86 от 29.05.2020 г./
4. „Домашни птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, пъдпъдъци, токачки,
щрауси, отглеждани в затворено пространство за лични нужди и търговски или
развъдни цели.
5. „Селскостопански животни” са всички еднокопитни, едри и дребни
преживни животни, свине и зайци, отглеждани за лични нужди и търговски или
развъдни цели.
6. /Нова, приета с Решение № 86 по Протокол № 9 от 29.05.2020 г./
Повторно нарушение" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в
сила на наказателно постановление , с което на лицето е било наказано за същото по
вид нарушение.
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§ 2. /Изменен с Решение № 345 от 27.09. 2013г./ Създава нов Раздел V „Провеждане
на събрания, митинги и други обществени прояви“.
§ 3. /Изменен с Решение № 345 от 27.09. 2013г./ Досегашния раздел V“
Административно наказателни разпоредби” става раздел VІ със същото заглавие
§ 4. /Отменен с Решение № 345 от 27.09. 2013г./ Измененията и допълненията на
Наредбата влизат в сила в срок 10 дни от приемането им.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
§ 1. / Изменена и допълнена с Решение №418 от 12.12.2018 г./Наредбата се издава на
основание чл.22 от ЗМСМА и е приета с решение № 89/27.12.1996 год., изменена и
допълнена с решения № 61/16.06.2000год., №164/22.02.2002 год., №224/26.03.2003г.,
решение № 86/10.12.2008 г., изменена и допълнена с решение № 131/23.04.2009г.,
изменена и допълнена с решение № 270 от 17.11.2010г., изменена и допълнена с
Решение № 628/18. 08. 2015 г. от Протокол №62, изменена и допълнена с Решение №
160, прието с Протокол № 16/07.12.2016г. на Общински съвет Любимец, изменена и
допълнена с Решение № 418, прието с Протокол №44 /12.12.2018 г. на Общински съвет
Любимец, изменена с Решение № 802 от 05.11.2019 г. на Административен съд –
Хасково, изменена с Решение №2349 от 13.02.2020 г.на Върховният административен
съд. Изменения и допълнения на наредбата са приети с Решение № 86 по Протокол №
9 от 29.05.2020 г. на Общински съвет - Любимец.
§ 2. Срокът на действие е до приемане на нова Наредба.
§ 3. Наредбата влиза в сила 10 дни след обявяването й в средствата за информация в
общината.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -ЛЮБИМЕЦ

12

