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ЗАОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АЙТОС 

 

/Приета с реш.№443/27.09.2006 г., пр.№37, в сила от 16.11.2006 г.; Изм. с реш. № 471/29.11.2006 
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Изм. с реш. № 209/09.04.2009 г., Пр. № 20; Изм. с реш. № 266/22.07.2009 г., Пр. № 23; Изм. с реш. 

№ 351/20.11.2009 г., Пр. № 26; Изм. с реш. № 452/24.06.2010 г., пр. № 32; Изм. с реш. № 

573/13.05.2011 г., Пр. № 41; Изм. с  реш. № 55/20.02.2012 г., пр. № 5; Изм. с реш. № 172/20.09.2012 

г., пр. № 12; Отм. с реш.№1396/20.07.2017 г. на Адм. съд Бургас по адм. дело №1226/2017, в 

частта на чл.30 и чл.27, ал.1/частично/, публ. във в.”НП”, бр.146 от 2017 г., в сила от 31.08.2017 

г./ 
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ГЛАВА  1   

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Тази Наредба урежда въпросите за местните изисквания, ограничения и забрани, 

свързани с движението на превозните средства на териториите за общо ползване в  гр. Айтос  

Чл.2. /отпада с реш.№ 471/29.11.2006 г./ 

Чл.3. Забранява се  затрудняване или спиране на движението на превозни средства от 

граждани, освен в случаите, предвидени в нормативните актове.  

Чл.4. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението и паркирането на 

превозни средства по улиците и площадите, по заповед на кмета на общината. Ограниченията се 

сигнализират по съответния начин.  

 

 

ГЛАВА  2 

ГАРАНТИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И ТРОТОАРИТЕ 
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Чл.5. (1) /доп.с реш.№ 471/29.11.2006 г./За извършване на строителни, ремонтни и други 

работи по прилежащите към улиците сгради се разрешава заемането само на прилежащата тротоарна 

ивица, съобразно разпоредбите на ЗУТ. 

(2) /отпада с реш.№ 471/29.11.2006 г./ 

Чл.6. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по платната, тротоарите и 

разделителните ивици на улиците се осъществява след реализиране на временна организация на 

автомобилното и пешеходното движение, осигуряваща неговата безопасност.  

(2) Извършителят на работите по предходната алинея е задължен да поставя, поддържа и 

премахва сигнализацията на временната организация на движението, както и да възстановява 

качествено настилките и другите засегнати съоръжения.  

(3) При възникване на авария на комунална система или съоръжение в обхвата на улицата, 

стопанисващата организация е длъжна да предприеме незабавно мерки за обезопасяване на 

пешеходното и автомобилното движение, след което да съгласува с РПУ временната организация на 

движение и график за възстановителните работи.  

(4) Лицата, които работят върху платното на улицата, трябва да са пълнолетни и да се 

облечени през деня с оранжев работен костюм или дневносветеща сигнална жилетка, през нощта тези 

облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи.  

Чл.7. При извършване на строителство или ремонт на улични платна и/или тротоари 

задължително се изпълняват скосявания на бордюрите на местата за преминаване на пешеходци - за 

улесняване движението на детски и инвалидни колички.  

Чл.8. (1) Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и на всякакви други 

предмети върху уличните платна, както и затварянето им с вдигащи се бариери или други 

съоръжения.  

(2) Забранява се извършването на търговска дейност върху уличните платна, с изключение на 

превозна и паркингова дейност.  

Чл.9. (1) Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност (в т. ч. маси и 

столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии) върху тротоарите, ако заемат повече от 

половината от ширината им или ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на 

пешеходците по тротоара - най-малко 1,50 м откъм уличното платно. 

  (2)Забраната не се отнася за обектите в които се поставят преместваеми съоръжения за 

търговска дейност по одобрена схема от главния архитект. 

 

 

ГЛАВА  3 

ОПАЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ОБСЛУЖВАЩИ ДВИЖЕНИЕТО 

 

Чл.10. (1) Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, 

маркировки, парапети, светофари, уредби, улично осветление, настилки, тротоари, разделителни 

ивици, изкуствени неравности,  спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките - намиращи се 

по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.  

(2) Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без 

разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с общинската администрация и  

РПУ гр.Айтос.  

Чл.11. (1) Забранява се използването в реклами, плакати и агитационни материали по улиците 

- мигащи светлини или символи и буквени шрифтове, прилагани за пътни знаци.  

(2) Поставянето на временни преместваеми съоръжения ,рекламни табла и други подобни в 

обхвата на улиците (тротоари, платна, разделителни ивици, откоси) е допустимо така, че да не се 
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затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на превозни средства и да не се отклонява 

вниманието им. 

 Реда за поставянето е регламентиран в Наредбата за реда и условията за издаване на 

разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения , реклами, информационни и 

монументално-декоративни елементи на територията на община Айтос.  

 

 

ГЛАВА  4 

ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ И  

ДВИЖЕНИЕ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

/Изм. с реш..№93/09.07.2008 г., пр.№12/ 

 

Чл.12. Спирането на автобуси  за качване и слизане на пътници става само на определените 

автобусните спирки плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения, ако има такива.  

Чл.13. (1) Забранява се спирането на превозни средства за обществен градски транспорт във 

втори ред за слизане и качване на пътници.  

(2) Забраната по ал. 1 се отнася и за таксиметрови автомобили и за микробуси, превозващи 

пътници.  

Чл.14. (1) Таксиметровите автомобили изчакват и вземат клиенти само на означените за целта 

места.  

(2) Местата по предходната алинея се определят със заповед на кмета на общината.  

 (3) /Нова, с реш.№ 93/09.07.2008 г./  Определените места по ал. 1 могат да се ползват от 

всички превозвачи, получили разрешение за извършване на таксиметров превоз. 

 (4) /НОВА с реш.№ 93/09.07.2008 г./ Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили 

да престояват на спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по 

редовните линии на градския транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, 

при което се създават затруднения за останалите участници в движението. 

 Чл.14а. /Нов, с реш.№ 172/20.09.2012 г., пр. № 12/ /1/. Пътните превозни средства с 

животинска тяга се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на 

територията на Община Айтос, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение 

отговарят на изискванията на ал./8/ от този раздел. 

 /2/. Забранява се движението на пътните превозни средства с животинска тяга по следните 

улици в гр.Айтос: ул.”Славянска”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Цар Освободител”, ул.”Паркова”, 

ул.”Станционна”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Александър Стамболийски”, ул.„Георги Тихолов”,  

ул.”Ген.Гурко”,  ул. „Васил Левски”  и  ул. „Лъджанска”.  

 /3/. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга се извършва в часовете: от 

06.00 до 20.30 ч. за периода от 1 април до 30 септември и от 09.00 до 16.00 ч. за периода от 1 

октомври до 31 март. 

 /4/. Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното 

място. 

 /5/. Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на 

писмена молба  подадена от собственика. 

 /6/. Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед 

спазването на изискванията по чл.14а /8/ от наредбата, вписва данните за собственика и пътното 

превозно средство в регистър по образец на общината и издава свидетелство за регистрация по 

образец. 

 /7/. Номерът на свидетелството за регистрация е идентичен с поредния номер на вписването в 

регистъра. 

 /8/. Пътни превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, след 

като бъдат регистрирани и отговарят на следните технически изисквания: 
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 1. Да са боядисани в жълт цвят и да имат отпред върху амуницията на всяко впрегнато 

животно и на ока, а при единичен впряг – на всяка от стръките или в горните ъгли на предния капак, 

по един бял или жълт кръгъл светлоотразител с диаметър над 50 мм. 

 2. Отзад : 

  - два червени светлоотразителя, разположени симетрично на надлъжната ос; 

  - при движение през нощта и при намалена видимост, отзад вляво – светещо тяло, 

излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. 

 3. На всеки от страничните капаци – по 3 бели или жълти квадратни или ромбовидни 

светлоотразители със страни над 30 мм, разположени симетрично по дължината. 

 4. Да имат престилки за животинските отпадъци. 

 /9/. Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга 

по улиците на населените места в Община Айтос и по общинската и републиканска пътна мрежа в 

общината. 

 /10/. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат 

престилки за животински отпадъци по улиците на гр.Айтос и населените места в общината, както и 

по общинската и републиканска пътна мрежа. 

 

 

ГЛАВА  5 

ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 

 

Чл.15. Допуска се движение на велосипедисти в пешеходни зони, в паркове и градини - при 

наличие на велосипедни алеи или пътеки, означени по съответния начин.  

Чл.16. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не създават 

затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства.  

 

 

ГЛАВА  6 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

Чл.17. (1) Забранява се:  

1. Движението на превозни средства в пешеходната зона  

2. Движението на превозни средства по алеите на парк “Славеева река”.  

3. Движение и паркиране на превозни средства върху тротоари, в паркове, градини, зелени 

площи и върху градински плочници.  

(2) Забраните, посочени в предходната алинея не се отнасят за товарни и специализирани 

автомобили на аварийните служби, когато работят за отстраняване на авария по комуникационните 

системи  и за тези осъществяващи сметопочистване , миене, метене и снегопочистване.  

(3) /Нова, с реш.№ 93/09.07.2008 г./ Забраната по ал. 1, т. 1  не се отнася за служебни 

автомобили за учреждения на бюджетна издръжка. За тях се издава безплатен пропуск. 

(4) /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г.; изм. с реш.№93/09.07.2008г./ Допускат се срещу 

пропуск, издаден от  общината:  

1. /доп. с реш.№ 471/29.11.2006 г./ За автомобили, зареждащи търговски и други обекти   със 

стоки или извършващи услуги в пешеходната зона срещу съответната такса.  

2. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г.,изм. с реш.№93/09.07.2008 г., доп. с реш. № 

110/03.09.2008г.; изм. с реш. № 209/ 09.04.2009 г., пр. № 20/ Автомобили, собствениците на които 

имат адресна регистрация по постоянен адрес в пешеходната зона, срещу безлатен пропуск, издаден 

от общината за 1 /един/ автомобил на семейство. За всеки следващ автомобил се издава пропуск след 

заплащане на съответната такса, определена от Общински съвет. 
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3. /Нова, с реш № 110/03.09.2008 г.; изм. с реш. № 209/ 09.04.2009 г., пр. № 20/  За 

автомобили, собствениците на които имат адресна регистрация по настоящ адрес или имот в 

пешеходната зона, след подаване на писмено заявление и заплащане на съответната такса, 

определена от Общиснки съвет. 

4. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г. изм. с реш. № 110/03.09.2008г./ Пропускът се издава след 

подаване на молба по образец. 

5./изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г. изм. с реш. № 110/03.09.2008г./ Пропуска/Отказа се издават 

в едноседмичен срок от депозиране на молбата. 

6. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г. изм. с реш. № 110/03.09.2008г./ Отказа /мълчаливия отказ 

подлежат на обжалване по реда на АПК.     

  7. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г. изм. с реш. № 110/03.09.2008г./ Кметът на общината може 

да отнеме издаденият пропуск  когато той не се използва по предназначение или титуляра е 

извършил две или повече нарушения на настоящата наредба.  

 (5) /Нова, с реш.№ 172/20.09.2012 г., пр. № 12/ Зареждането на търговските обекти на 

територията на гр.Айтос, да става с товарни автомобили с допустима маса до 3 500 кг. /код F2 от 

директива на Съвета на ЕС 1993/37 от 29.04.1999 г. от регистрационния талон на автомобила/. Не се 

допуска зареждането в работни дни, в часовете от 07.00  до 09.00 ч. и от 17.00 до 19.00 ч. Изключение 

се допуска за автомобилите, които зареждат хляб и за тези автомобили, които зареждат търговски 

обекти в собствените им дворове.  

 

 

ГЛАВА  7 

ПАРКИРАНЕ 

 

Раздел  1 

Общи правила 

 

Чл.18. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./Забранява се паркирането на селскостопански и горски 

машини и инвентар ,товарни автомобили с общо тегло над 3 тона,  ремаркета с общо тегло над 2 тона 

и на автобуси с над 20 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за общо 

ползване.  

Чл.19. Забранено е ползването без заплащане на места за платено паркиране на превозни 

средства.  

 Чл.20. /изм. с реш.№172/20.09.2012 г., пр.№12/ /1/. Забранява се извършването на предлагане 

за покупко-продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарите, зелените площи и 

другите територии за обществено ползване. 

 /2/. Местата за организирани пазари за предлагане за покупко-продажба на превозни средства 

се определят със заповед на кмета на Община Айтос. 

 /3/. Забранява се паркирането и съхранението на стари, снети от движение или 

катастрофирали МПС по улици, тротоари, площади, зелени площи и междублокови пространства. 

Чл.21. (1) /изм. с реш. № 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ На улици, площади и паркинги 

общинска собственост на специално обозначени за това места, кмета на Общината може да въвежда 

режим за паркиране на автомобили за служебни нужди. Тези места се обозначават като „служебен 

паркинг”. 

(2) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ Редът и условията на ползване на местата по 

ал.1 се определят със заповед на кмета на Общината. 

(3) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/  Не се допуска преотстъпване срещу заплащане 

на местата по алинеи 1.  

Чл.22. /отпада с реш.№ 471/29.11.2006 г./ 
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Раздел  2 

Платено паркиране 

 

Чл.23. (1) /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./   За паркинги - общинска собственост, може да се 

въвежда режим за платено паркиране на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 2,5 тона и 

на микробуси с до 20 пътнически места.  

Чл.24. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г., доп. с реш.№ 93/09.07.2008 г./ (1) /доп. с реш.№ 

93/09.07.2008 г.; изм. с реш. № 55/20.02.2012 г., пр. № 5/Не се допуска в пешеходната  зона 

паркирането на превозни средства, освен на местата определени като паркинги.     

(2) /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./Автомобили на Спешна медицинска помощ, автомобили 

на РПУ, преминават и/или паркират  без заплащане на такса и с неограничено времетраене. 

(3) Собствениците на  инвалидни автомобили ползват общинските паркинги като заплащат 

такси с 50 %  намаление.   

(4) /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./ Автомобили на "Общински център за социални и здравни 

услуги" при обслужване на социално слаби или инвалиди, могат да влизат и спират и паркират в 

забранената част на Първа зона  без заплащане на такса - за времето на обслужване.  

Чл.25. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./ Редът за определяне на местоположението на 

паркиране ,за сигнализиране с пътни знаци и маркировка и за контрол върху времетраенето на 

паркиране на автомобилите се регламентира от кмета на общината с писмена заповед. 

Чл.26. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г.; доп. с реш.№ 93/09.07.2008 г.; Изм. с реш. № 

55/20.02.2012 г., пр. № 5/ Кмета на общината възлага на изпълнител избран чрез конкурс по реда на 

ЗОП устройването и стопанисването на общинските платени паркинги. 

 

ГЛАВА  8 

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ 

 

Раздел  1 

Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили 

 

Чл.27. (1) /Отм.(частично) с реш.№1396/20.07.2017 г. на Адм. съд Бургас по адм. дело 

№1226/2017/. Отстраняване на автомобили от мястото на паркиране се извършва от оторизиран 

изпълнител със съдействието на РПУ-Айтос, чрез специално за целта превозно средство /паяк/.  

(2) Отстранени автомобили се транспортират само до определени паркинги и се освобождават 

оттам след заплащане на разноските по отстраняване, транспортирането и паркирането.  

(3) Отстраняването на автомобил и транспортирането му до определения паркинг се извършва 

така, че да не му се нанасят повреди. 

  

Раздел  2 

Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили 

 

Чл.28. (1) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41; Изм. с реш. № 55/20.02.2012 г., пр. № 5/ 

Колелото на автомобил, паркиран на място, където това е забрането или  на място определено за  

платено паркиране,  но без  да е заплатена определена  за това такса, може да бъде блокирано с 

техническо  устройство / скоба / от оторизиран изпълнител със съдействието на РП, като 

устройството се сваля след заплащане разноските по поставянето и свалянето му .  

(2)  /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ Санкции по ал.1 се прилагат и за автомобили, 

паркирали на места обозначени като „служебен паркинг” в противоречие с реда и условията за 

ползване определени по реда на чл.21, ал.2 от Наредбата.               

(3) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ Конструкцията на скобата трябва да бъде 

такава, че да не се нанасят повреди на автомобила.  
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(4) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ На предното стъкло на автомобила се поставя 

съобщение за водача, че автомобилът е блокиран, с указания за реда за освобождаването му.  

(5) /изм. с реш.№ 573/13.05.2011 г., пр. № 41/ Забранява се повреждането на скобата или 

освобождаването й от други лица, освен от упълномощените за това.  

Чл.29. Не се блокират колелата, а се отстраняват по реда на чл. 27 автомобили, паркирани:  

 1. във втори ред спрямо другите паркирани автомобили;  

 2. в кръстовище;  

 3. при вход или изход на гараж или паркинг;  

 4. така, че спират или затрудняват движението по улицата.  

Чл.30. /Отм. с реш.№1396/20.07.2017 г. на Адм. съд Бургас по адм. дело №1226/2017/.  

Чл.31. Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобили на Спешна медицинска 

помощ, автомобили на полицията, дипломатически автомобили и автомобили на общината.  

Чл.32. /1/ Редът по блокиране на колелата и отстраняване на автомобилите, за установяване на 

нарушенията и водене на отчетност, за определяне на размера и заплащането на разноските за 

блокиране и отстраняване на автомобили, се регламентират от кмета на общината с писмена заповед.  

 /2/ Кмета на общината определя  лицата на които се възлага изпълнението на принудителните 

мерки посочени в тази глава  чрез провеждане на избор по реда на ЗОП. 

 

 

ГЛАВА  9 

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО –НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл.33. Контролът по изпълнение изискванията на тази Наредба се осъществява от:  

1. Кмета на общината или определени от него с писмена Заповед длъжностни лица;  

2. Началника на РПУ гр.Айтос или определени от него  длъжностни лица. 

3. Лицата определени за изпълнители на възложените им дейности по тази наредба. 

 

Чл.34. 

 За установените нарушения на изискванията на тази Наредба виновните лица се наказват с глоба в 

размер от 20 до 200 лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено и друго наказание.  

 

Чл.35. 

  (1) Актовете за установяване на нарушения на изискванията на тази Наредба се съставят от 

длъжностни лица, определени от органите по чл. 33,т.1 и т.2.  

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определени от него 

длъжностни лица. 

(1) Установяването на нарушения , съставянето на актовете, издаването на наказателните 

постановления и обжалването им се извършва по реда , определен от Закона за 

административните нарушения и наказания.  

 

Чл.36. (1) Навлизане и/или паркиране на превозни средства в пешеходната зона от 50 до 200 

лева.  

(2) Спиране на превозни средства на спирка на обществения пътнически транспорт, ако 

създават затруднения за функционирането му от 30 до 150 лева.  

(3) Спиране на превозни средства във втори ред до паркирани превозни средства върху 

уличното платно от 20 до 120 лева.  

(4) Спиране върху уличното платно при наличие само на една лента за движение в 

съответната посока от 50 до 150 лева.  



 8 

(5) Паркиране върху площади по непозволен начин или от лявата страна на платно за 

еднопосочно движение на улица с двупосочно движение (освен ако това не е разрешено по 

съответния начин) от 50 до 200 лева.  

(6) Навлизане в еднопосочна улица срещу установена посока на движение, при което се 

създават затруднения или невъзможност за движение на други превозни средства в установената 

посока от 50 до 200 лева.  

(7) Разполагане на превозно средство върху уличното платно по начин, по който пречи на 

движението на автобусите от 20 до 120 лева.  

8) Паркирането без право върху резервирано паркомясто за служебно ползване от 20 до 100 

лева. 

Чл.37. (1) С глоба или имуществена санкция от 40 до 200 лева се наказват лицата извършили 

нарушения по: чл.3  чл. 5 ,,чл.10 ал.1 ,чл.17 ал.1 точки 1,2 и 3, чл.18, чл.28 ал.4  

(2) С глоба или имуществена санкция от 50 до 200 лева се наказват лицата извършили 

нарушения по: чл.6 ал.1 и 2 ,чл.8 ал. 1 и 2, чл.10 ал.2, чл. 11, ал. 1. чл. 14 ал. 1, чл.17 ал.3 т.4. 

(3) С глоба или имуществена санкция от 80 до 200 лева се наказват лицата извършили 

нарушения по чл. 9, ал. 1.чл.6 ал.3 и 4,чл. 12 и чл.13  

Чл.38. За повторни  нарушения на изискванията на тази Наредба се налагат глоби или 

имущесвени санкции в размер от 200 до 500 лева, независимо от посочения размер на глобите и 

санкциите в предходните разпоредби. 

  

 

ГЛАВА  10 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

  

Чл.39. Нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица на възраст от 14 до 18 

години когато са могли  да разбират свойството и зночението на извършеното, и да ръководят 

постъпките си се наказват с обществено порицание по местното радио и телевизия.  

Чл.40. За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от предприятия, 

учреждения, заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна 

отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, 

които са наредили или допуснали да бъдат извършени.  

Чл.41. Текстовете по глава 7, раздел 2 се отнасят и за таксиметровите автомобили                            

Чл.42.(1) При установяване нарушения по членове 8 и 9, освен наложените глоби и санкции 

нарушителите се задължават в 3-дневен срок да отстранят неправилно разположените предмети или 

съоръжения за търговска дейност.  

 (2) Вещите по предходната алинея, които не са отстранени в предвидения срок, се отстраняват 

принудително като се получават обратно от собствениците или ползвателите им след заплащане на 

разходите по тяхното транспортиране и съхранение.  

Чл.43. Размерът на причинените от нарушителите щети при извършване на нарушение се 

определя от актосъставителя, вписва се в наказателното постановление и се заплаща заедно с 

наложената глоба или санкция.  

Чл.44. Разрешенията по чл. 5 се издават от кмета на общината или упълномощено от него 

лице, съгласувано с РПУ, за определен срок. 

 

 

ГЛАВА  11 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази наредба: 



 9 

1. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г.; изм. с реш.№ 93/09.07.2008 г.; изм. с реш.№ 

266/22.07.2009 г., пр. № 23; Изм. с реш. № 351/20.11.2009 г., Пр. № 26/ ”Пешеходна зона – 

обхващаща ул.”Цар Освободител” от кръстовището на ул. „Цар Освободител” с ул. „Богориди” и ул. 

„Димитър Зехирев” до кръстовището й с ул.”Кирил и Методий”, ул.”Свобода” до 

ул.”Ал.Стамболийски”, площад „Свобода” и главната алея на парк „Славеева река”. 

2. Изм. с реш. № 55/20.02.2012 г., пр. № 5. Паркинги общинска собственост с режим на  

платено паркиране са площад „Пазарен” и площад „Зумпалов”. 

3. /премахната с реш. № 55/20.02.2012 г., пр. № 5/ 

§2. ”автомобил на спешна медицинска помощ”- това са специално обозначени автомобили за 

спешна и неотложна медицинска помощ на населението. 

§3. /изм. с реш.№ 471/29.11.2006 г./ При повторни нарушения извършвани повече от два пъти 

от едно лице за период от 12  месеца. 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§4. Настоящата Наредба се  приема  въз основа на чл. 21, т. 13 и чл. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Същата подлежи на публикуване във вестник “Народен 

приятел”  

§5. Наредбата е приета с протокол № 37 от 27.09.2006 год. и влиза в сила от……………..2006 

год.  

 §6. /нов с реш.452/24.06.2010 г.,пр.№ 32/, ал.1 „Маловажни случаи” по смисъла на тази 

наредба са тези, при които извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните 

последици, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените 

случаи на административни нарушения от този вид. 

§6, ал.2 За „маловажни случаи” на нарушения на разпоредбите от настоящата наредба могат 

да се налагат наказания на място, чрез събиране на глоба в размер на 10 лв., посредством фиш. 

Глобите от 10 лв. не подлежат на обжалване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :………………………………… 

  /ЗЕЙДЖАН  АЛИ/ 


