
 
 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 388 

 

с. Гърмен, 25.10.2017 г. 

            
               На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската 

собственост на територията на община Гърмен, чл. 15, ал. 4 от Наредба  за управление на 

отпадъците на територията на община Гърмен и във връзка с подготовката на общинската 

пътна мрежа /ОПМ/ за експлоатация при зимни условия 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Кметовете и кметските наместници по населените места в община Гърмен и 

младши експерт „ОМП, ГЗ, КИ и архив” за село Гърмен да организират освобождаването 

на уличните платна и тротоарите по населените места от паркирани, спрени от движение 

моторни превозни средства, строителни, отоплителни и други материали, сушилни за 

тютюн и други, които ще възпрепятстват нормалното снегопочистване и опесъчаване през 

зимния сезон. 

2. Физическите и юридическите лица да почистват редовно, в т.ч. от сняг и лед 

прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени, в които 

живеят и стопанисват. 

3. Кметовете на кметства и кметските наместници да разгласят и разяснят на 

физическите и юридическите лица мерките за нормалното снегопочистване и опесъчаване 

през зимния сезон.   
                

Заповедта да се окачи на видно място в кметствата на територията на общината. 
 

При неизпълнение на заповедта нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на 

Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинската собственост на територията на 

община Гърмен и Наредбата  за управление на отпадъците на територията на община 

Гърмен на общински съвет село Гърмен. 
               

               Настоящата заповед да се връчи на всички кметове, кметски наместници на 

населени места, младши експерт „ОМП, ГЗ, КИ и архив” и охрана „Общинска 

собственост“ за сведение и изпълнение. 
 

               Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината 

Величка Цветкова.   

 

 

МИНКА КАПИТАНОВА……….П……. 

Кмет на община Гърмен 

 

Изготвил: Иван Ирмиев – мл. експерт „ОМП, ГЗ, КИ и архив”……..П……. 

 

Съгласувал: Величка Цветкова – Зам.-кмет на община Гърмен………П…….. 


