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З А П О В Е Д 

 
                                                        № 328/03.08.2016г. 
 

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и гл.2, раздели II, III и IV от Наредба №4 на 
Общински съвет за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и 
общинската собственост на територията на Община Годеч и във връзка с изпълнението на 
строително – монтажни работи по реконструкция на водопроводна мрежа на Софийско 
шосе, 

 
I. НАРЕЖДАМ: 

 
1. Собствениците и ползвателите на строителни, битови, производствени и други 

материали в това число стари автомобили да почистят и освободят пътното платно и 
тротоарите на ул. „Трети март” в гр. Годеч от горепосочените материали. 
            

II.  ЗАБРАНЯВАМ: 
                                         

1. Паркирането и местодомуването на лекотоварни и тежкотоварни моторни превозни 
средства, превозни средства с животинска тяга, автобуси и земеделски машини на улица 
„Трети март” в гр. Годеч, с изключение на превозните средства на Бърза медицинска 
помощ, Полиция, Противопожарна служба, ВиК и Електроснабдяване при изпълнение на 
служебните си задължения. 

2. Изхвърлянето на строителни, битови, производствени и други отпадъци извън 
определените от общинска администрация за целта места. 

3.  Поставянето без разрешение от общинска администрация на фургони и временни 
постройки и съоръжения на ул. „Трети март” в гр. Годеч. 

 
                 При нарушение  на горното на виновните лица да се наложат глоби съобразно вида на 

нарушението съгласно разпоредбите на Наредба №4 на Общински съвет за осигуряване на 
обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на 
Община Годеч. 

                 Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите на Община Годеч 
посредством обявяване на информационното табло в сградата на общинска администрация – 
Годеч и в местните средства за масово осведомяване. 

                 Препис от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Годеч за 
сведение.  

                 Контролът по изпълнението възлагам на инж. Ангел Ангелов – Директор Дирекция 
„ТУЕП”. 
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