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                                             Вълчи дол                                                                                         Област Варна 

                  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
                                

                             тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 
                              9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg 

   
 
 
 
Изх. № ………………………………… 
 
 
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЪЛЧИ ДОЛ 
ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ 
 
 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
от 

Георги Тронков-Кмет на община Вълчи дол 
 
 

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на 
Община Вълчи дол 
 
 
              УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,          
 

    Във връзка с препоръки от служителите на Участък Полиция –гр.Вълчи дол за по-
ефективно прилагане разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред на територията на 
Община Вълчи дол е необходимо допълнение и изменение на няколко от нейните разпоредби. 
 
                  Във връзка с горепосоченото предлагам на Общински съвет – Вълчи дол следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
                На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, ОбС Вълчи дол дава съгласие за изменение и 
допълнение разпоредбите на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи 
дол, както следва: 
                 
І- БИЛО: 
              Чл.4а 

(5)Употребата на спиртни напитки в предназначените за общо ползване места, 
собственост на държавата или общината, в населените места, с изключение на 
заведенията за обществено хранене и специално определените места за 
провеждане на панаири, сборове и др.; 

 
СТАВА: 

Чл.4а 
(5)Употребата на спиртни напитки и бира в предназначените за общо ползване 
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места, собственост на държавата или общината, в населените места, с 
изключение на заведенията за обществено хранене и специално определените 
места за провеждане на панаири, сборове и др.; 

 
ІІ-БИЛО: 

Чл.10 За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години: 
(1)  Се определя вечерен час 22.00 часа - от месец октомври до месец март и 

23,00 часа - от месец април до месец септември. 
 

СТАВА: 
Чл.10 За осигуряване безопасността и сигурността им за лицата под 18 години: 
(2)  Се определя вечерен час 22.00 часа  

 
ІІІ. БИЛО: 

Чл.21 Забранява се: 
(1)  Паркирането по улиците, тротоарите, зелените площи и местата за 

обществено ползване на товарни автомобили. Кмета на Общината организира 
осигуряването на места за паркиране срещу заплащане на услугата; 
СТАВА: 

Чл.21 Забранява се: 
(2)  Паркирането на МПС по улиците, тротоарите, зелените площи и местата за 

обществено ползване . Кмета на Общината организира осигуряването на места за 
паркиране срещу заплащане на услугата; 
 

                                                 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
ГЕОРГИ ТРОНКОВ 
 Кмет на Община Вълчи дол 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
Нина Белева  
Гл.юрисконсулт 
 
 
 
Изготвил: 
Й.Йорданова 
Директор дирекция АПИО 
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