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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                               № 566 

 

взето с Протокол № 47 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 02.08.2019 година 

 

 

 

           По т.13 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 

приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане 

и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 

територията на Община Садово, Пловдивска област” 

предвид следните мотиви: спазването на правилата за качване, преминаване, 

престой и паркиране на МПС гарантира опазването на обществения ред, живота и 

здравето на хората. Именно затова, следва да се въведат забрани за качване, 

преминаване, престой и паркиране на МПС на определени обществени места, 

които ако бъдат нарушени, следва извършителите да бъдат санкционирани с цел 

превъзпитание.  

на основание:Чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл. 8, Чл. 11 ал.3 от Закона за нормативните актове; Чл. 76 ал.3 

във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово приема Наредба за изменение и допълнение  

на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общественото имущество на територията на община Садово, Пловдивска 

област(приета с Решение № 142 на ОбС-Садово, взето с Протокол № 14 от 

заседание, проведено на 02.08.2012 година, изменена и допълнена с Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

Община Садово, Пловдивска област, приета с Решение № 470 на Общински съвет 

– Садово, взето с Протокол № 41/27.06.2014 г., изменена и допълнена с Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на 

Община Садово, Пловдивска област, приета с Решение № 651 на Общински съвет 

– Садово, взето с Протокол № 56/17.09.2015 г., Чл. 3, Чл. 16, Чл.8 т.9 и Чл. 17 от 



Наредбата са отменени с Решение № 777 от 15.05.2017 г. на Административен съд 

– Пловдив)  със следния текст: 

  

„§1. Създава се следния текст на чл. 8 т. 9: 

„Качването, преминаването, престоя и паркирането на моторни превозни средства 

в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, 

на тротоари в населените места извън разрешените за това места, пред училища, 

детски градини и ясли, на площади, на място където превозното средство създава 

опасност за движението или закрива от другите участници в движението пътни 

знаци или сигнали, до престояващо или паркирано превозно средство от страна на 

движението, на мостове, на стеснени участъци от улица и път, в участъци с 

ограничена видимост, на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях, на 

пешеходни пътеки и на по-малко от 5 метра преди тях, върху железопътни линии 

или в близост до тях, което би създало затруднение за движението на релсови 

превозни средства, пред спирки на междуградския обществен транспорт.” 

 

§2. Създава се следния текст на чл. 16: 

„За явно маловажни случаи на нарушение на чл. 8 т. 9 и т. 10, установени при 

извършването им, органите по чл. 11 налагат на място глоба с фиш в размер на 

15(петнадесет) лева. Ако лицето оспори нарушението и откаже да подпише фиша, 

му се съставя акт по реда на чл. 12 от тази наредба.” 

 

§3. Създава се следния текст на чл. 17: 

„При констатирани или установени нарушения на правилата за качване, 

преминаване, престой и паркиране на моторни превозни средства, за които няма 

изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на 

лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите, 

предвидени в настоящата наредба.” 

 

2. Възлага на кмета на Общината изпълнението на наредбата, както и  

разгласяването й чрез публикуване в интернет страницата на община Садово. 

 

 
БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   11 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”      -   11 

БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -    НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА 

                                                                                        
                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 
                                /Д. ДИНКОВА/                                             /АТ. ТЕЛЧАРОВ / 


