
Н А Р Е Д Б А   №22 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ  

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 1 

 

 

                                      

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А   №22 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ  

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

 
Приета с Решение №169 по Протокол №22 от 14.02.2013г. на Общински съвет Исперих, 

изм. и доп. с Решение № … по Протокол   №  …  от … 2017г. на Общински съвет Исперих 

 

 

 

 

 

 
 



Н А Р Е Д Б А   №22 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ  

НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 2 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Тази наредба уреждат правилата за организация на движението по 

общинските улици и зелени площи, местата за паркиране на територията на община 

Исперих, ограниченията и забраните свързани с него, изискванията към пътните превозни 

средства (ППС) и пешеходците, правата и задълженията на участниците в движението и на 

съответните длъжностни лица.  

(2) Целта на наредбата е опазване живота и здравето на участниците в движението, 

осигуряване на условия за тяхното бързо и сигурно придвижване и опазване на околната 

среда от замърсяване от пътните превозни средства. 

(3) Отворени за обществено ползване на територията на Община Исперих са всички 

общински улици, зелени площи и паркинги, условията за използване на които са еднакви за 

всички участници в движението.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

РАЗДЕЛ І 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

   

Чл.2. (1) За правилното организиране на движението по общинските улици 

територията на град Исперих се разделя на зони и в нея са обособяват места за паркиране 

на моторните превозни средства (МПС). 

(2) На територията на град Исперих се определят следните зони: 

1. Пешеходна зона – зоната включва:  

а) всички паркове, градини и зелени площи на територията на град Исперих;  

б) площада пред паметника на „Хан Аспарух”.  

2. Платени паркинги с режим на кратковременно паркиране „Синя зона” – 

обозначена със съответните знаци за начало и край в дясно успоредно по посока на 

движението на  улиците.  

3. Паркинги за безплатно паркиране. 

(3) Местонахождението и начина на ползване платените паркинги в „Синя зона” и 

безплатните паркинги се определят със заповед на Кмета. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ 

 

 Чл.3. Община Исперих осигурява поддържането на настилките на пътните платна, 

на пътните съоръжения и принадлежностите към тях с цел осигуряване безопасността на 

движението на ППС и пешеходците. 

 Чл.4.  За извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, 

реконструкции на улици, планирани текущи ремонти, извършвани от Община Исперих, се 

изготвят проекти за временна организация на движението (ВОД), съгласно изискванията на 

Наредба №3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и графици за 

строителство, които се съгласуват от Дирекция “АУСТСУ” при Община Исперих. 

 Чл.5. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна 

на улиците и тротоарите започва след поставяне на необходимата сигнализация за временна 
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организация на движението, осигуряваща безопасността на движението на ППС и на 

пешеходците. 

 (2) Изпълнителят на изброените в ал.1 строително-ремонтни работи е длъжен да 

поставя, поддържа и премахва сигнализацията за временната организация на движението, 

както и да възстановява качествено настилките на пътните платна на улиците и тротоарите 

и други засегнати пътни съоръжения и принадлежности. 

(3) За работите свързани с разкопаването и възстановяването на улични и тротоарни 

настилки и съоръжения на техническата инфраструктура, се прилагат изискванията на 

Наредба № 3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.  

 (4) Общината Исперих извършва контрол по ал.1 и ал.2. 

(5) Лицата, които работят върху пътните платна трябва да са пълнолетни и да са 

облечени със облекло съдържащо светлоотразяващи елементи съгласно изискванията за 

техника на безопасност. 

 (6) При аварийно отстраняване на възникнали дефекти и повреди в подземната 

инфраструктурна мрежа (водоснабдяване, канализация, ел. кабелна, телефонна и други 

подземни мрежи) и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на пътното 

платно експлоатационното дружество е длъжно веднага да уведоми Община Исперих и 

РУП–гр. Исперих. 

(7) В случаите по ал.6 експлоатационното дружество е длъжно преди започване на 

работа незабавно да предприеме необходимите действия и мерки за обезопасяване на 

движението на ППС и пешеходците. 

 

Чл.6. (1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи по прилежащите 

към улиците сгради се разрешава заемането на част от прилежащия тротоар, като се 

осигурява пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците обезопасени от падащи 

предмети с ширина най-малко 2 метра. 

(2) В изключителни случаи доказани с работния проект за организация и изпълнение 

на строителството, за целите по ал.1 може да се заеме целия тротоар или половината от 

пътното платно на улицата, като се обезопаси съгласно изискванията на Наредба № 

3/16.08.2010 г. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците .  

 (3) Заемането на част от тротоара и/или платното за движение за целите по ал.1 и 

ал.2 се извършва след заплащане на тротоарно право от строителната организация съгласно 

разпоредбите регламентирани в Наредба №11 на ОбС-Исперих, като таксата която се 

заплаща за заетата площ от платното за движение е три пъти по-голяма от таксата, която се 

заплаща за заетата площ от тротоара. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ОПАЗВАНЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЛАТНА И СЪОРЪЖЕНИЯТА ОБСЛУЖВАЩИ 

ДВИЖЕНИЕТО 

 

Чл.7. (1) Забранява се: 

1. замърсяването на уличните платна при излизане на ППС от строителни обекти или 

пътища без настилка. 

2. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировка, парапети, 

улично осветление, настилки на пътните платна, напречни неравности по пътя, знаци и 

съоръжения намиращи се по пътищата, паркингите и други територии за обществено 

ползване. 
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3. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без 

разрешение на Кмета на община Исперих. 

4. замърсяването на автобусните спирки, повреждането на заслоните и съоръженията 

около тях, както и местостоянките за таксиметрови автомобили. 

5. изхвърлянето, оставянето или разпиляването по пътя на предмети или вещества, 

които създават опасност за движението.   

 

РАЗДЕЛ ІV 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО 

 

Чл.8. Забранява се затрудняването или спирането на движението на пътни превозни 

средства освен в случаите предвидени в нормативните актове. 

Чл.9. (1) Временни забрани за обществено ползване на отделни улици или участъци 

от тях се въвеждат със заповед на Кмета на община Исперих при: 

1. извършване на ремонтни работи по пътните платна, природни бедствия и аварии; 

2.провеждане на масови, спортни, културни, политически и обществени 

мероприятия; 

(2) Местата за паркиране в „Синя зона" се закриват за времето на действие на 

забраната по ал.1, когато попадат в обхвата на улиците, за които е въведена. 

(3) Временните забрани по ал.1 се сигнализират по съответния начин съгласно 

Наредба №3/16.08.2010г. на МРРБ за временна организация на движението при извършване 

на строителни и монтажни работи по улиците, а Заповедта по ал.1 се оповестява на 

населението по надлежния ред. 

Чл.10. Забрани за обществено ползване от пътни превозни средства на отделни 

улици или участъци от тях, както и създаването и регламентирането на пешеходни зони се 

въвеждат с решение на Общински съвет - Исперих. 

Чл.11. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства в пешеходните зони, 

алеи, тротоари и площи за обществено ползване, предназначени за движение само за 

пешеходци. 

(2) Забраните посочени в ал.1 не се отнасят за: 

1) моторни превозни средства със специален режим на движение ползвани от 

държавни институции и организации. 

2) велосипедисти на възраст до 12 години; 

      Чл.12. Забранява се извършване на действия по излагане и експониране с цел 

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

площи и другите територии за обществено ползване с изключение на местата утвърдени със 

заповед на Кмета на община Исперих. 

 

РАЗДЕЛ V 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

ПО ОТНОШЕНИЕ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Чл.13. Забранява се движението, престоя и паркирането на технически неизправни 

моторни превозни средства замърсяващи околната среда вследствие изтичане на гориво 

смазочни материали, както и при разпиляване на насипни и изтичане на течни товари. 

Чл.14. Забранява се миене, гресиране и ремонтиране на пътни превозни средства на 

тротоарите, уличните платна, площадите, паркингите, зелените площи и алеи в паркове и 

градини и на други обществени места. 

Чл.15. (1) Смяната на отработени масла се извършва само на оборудвани за целта 

места. 
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(2) Не се разрешава съхраняване или изхвърляне на отработени масла, водещи до 

замърсяване на почвата и водите, както и изхвърлянето им в канализационната система. 

Чл.16. Забранява се безконтролното освобождаване или изхвърляне на негодни за 

употреба акумулатори, както и изхвърлянето или изливането на електролит от тях. 

Чл.17. (1) Забранява се разполагането на моторни превозни средства, спрени от 

движение или снети от отчет, както и на разкомплектоване на  детайли и възли от тях по 

уличните платна, паркингите, зелените площи, алеи и пешеходни пътеки в паркове и други 

обществени места.                                                                                                                                             

(2) При установено нарушение на предходната алинея се връчва предписание на 

собственика или водача на автомобила. 

(3) При неспазване разпоредбите по ал.1 и ал.2 автомобилите в т.ч. възли или 

детайли от тях се отстраняват принудително на определени за това места. Същите могат да 

се получат обратно от собствениците им в едномесечен срок считан от деня на 

преместването след заплащане на разходите по тяхното транспортиране и съхранение. 

(4) След изтичане на срока по ал.3, снетите от отчет автомобили или 

разкомплектовани детайли и възли от тях се предават за скрап на линцензирана фирма за 

разкомплектоване на излезли от употреба МПС с която общината има сключен договор. 

Получените средства се използват за покриване на разходите по тяхното транспортиране и 

съхранение. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДВИЖЕНИЕТО НА ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ 

 

Чл.18. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не 

създават  затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства. 

Чл.19. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, 

всеки велосипед трябва да има изправни: 

1. спирачки; 

2. звънец и да няма друг звуков сигнал; 

3. устройство за излъчване на бяла добре различима светлина отпред и червен 

светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена 

светлина отзад; 

4. бели светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата. 

Чл.20. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното 

платно. 

(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение противоположно на 

посоката на движение на пътните превозни средства по възможност най-близо до лявата му 

граница, като в тъмната част на денонощието носят светлоотразителни елементи: 

1. когато няма тротоар или банкет или не може да бъдат използвани; 

2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява 

движението на другите участници в движението. 

Чл.21. Когато пресичат платното за движение пешеходците са длъжни: 

1. ако наблизо има пешеходна пътека да я използват; 

2. преди да навлязат в платното за движение да се съобразят с приближаващите 

превозни средства и с тяхната скорост; 

            3. да не удължават ненужно пътя и времето на пресичане, както и да не спират без 

необходимост на платното за движение. 

 

РАЗДЕЛ VІІ 

ДВИЖЕНИЕ НА ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 
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Чл.22. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците отворени за 

обществено ползване на територията на община Исперих след надлежна регистрация пред 

съответните органи. 

Чл.23. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в съответните кметства по 

местоживеене на собственика. 

          (2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено 

заявление подадено от собственика до Кмета на съответното кметство, за град Исперих–до 

Кмета на община Исперих. 

          (3) Кметът в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и при наличието на 

всички необходими документи вписва собственика в специален регистър по образец 

приложение за ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се 

издава регистрационен талон - приложение по образец. 

Чл.24. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на 

Закона за движението по пътищата (ЗДП), както и с престилки за животинските отпадъци. 

Чл. 25. Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели  

светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и 

при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла добре различима 

светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на 

превозното средство. 

Чл. 26. (1) Забранява се на собствениците на ППС с животинска тяга: 

1. да използват нерегистрирани по реда на чл.23 от наредбата превозни средства 

и/или превозни средства без необходимите средства за сигнализация; 

2. да управляват ППС след консумация на алкохол или друго упойващо вещество; 

3. да ги предоставят на лица, не навършили 16 – години или на лица, употребили 

алкохол или друго упойващо вещество; 

4. да превозват товари по начин, който да закрива регистрационната табела или 

средствата за сигнализация; 

5. да ги оставят за домуване на места, където създават предпоставки за транспортно 

произшествие или затрудняват свободното движение по улицата; 

6. да управляват ППС без регистрационен талон и регистрационна табела; 

(2) Не се разрешава движение на пътни превозни средства с животинска тяга в 

паркове, градини, улици, площади, пешеходни зони, преходи и други обществени места в 

зона „Център” на гр. Исперих. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

РАЗДЕЛ І 

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ЛИНИИТЕ НА МЕЖДУ СЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

Чл.27. (1) Започването и завършването на курсовете на автобусите за обществен 

превоз на пътници по редовните линии на между селищния транспорт на територията на 

общината се разрешава само от автоспирки отговарящи на изискванията на Наредба №33 от 

03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република 

България.  

          (2) Местата на автоспирките по предходната алинея се утвърждават с писмена 

заповед на Кмета на община Исперих. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

 

Чл.28. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на обозначените за 

целта места. 

           (2) Местата по ал.1 се утвърждават със заповед на кмета на Община Исперих. 

           (3) Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили 

разрешение за извършване на таксиметров превоз. 

Чл.29. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на 

спирките на пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по линиите на 

между селищния транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти при 

което се създават затруднения за останалите участници в движението. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.30. (1)  На територията на община Исперих се обособяват следните видове 

паркинги: 

1. платени паркинги; 

            2. безплатни паркинги; 

 (2) Паркирането и престоят на пътни превозни средства е разрешен на паркингите 

посочени в ал.1 и на уличните платна, където няма изрична забрана за това. 

(3) За престой и паркиране в населените места ППС се спират възможно най–вдясно 

на пътното платно по посока на движението и успоредно на оста на пътя. 

Чл.31. (1) Във всички паркинги на територията на общината се осигуряват места за 

паркиране на МПС обслужващи хора с увреждания. 

(2) Местата за паркиране по предходната алинея са с възможно най-добър достъп до 

входовете и се сигнализират с пътни знаци и пътна маркировка съгласно изискванията на 

закона. 

 Чл.32. (1)  Престоят и паркирането са забранени: 

1. на място където превозното средство създава опасност или е пречка за движението 

или закрива от другите участници  в движението пътен знак или сигнал; 

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на 

движението; 

3. на стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост; 

4. на пешеходни пътеки  на разстояние по – малко от 5 метра преди тях; 

5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от него; 

6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и 

пътната маркировка забранена за пресичане  е по-малко от 3 метра или с пътен знак е 

забранено изпреварването;  

7. (Отм. с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих); 

8. (Отм. с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих); 

9. (Отм. с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих); 

10. (Отм. с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих); 

11. (Отм. с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих); 
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12. на места обозначени със знак. 

(2) Забранява се паркирането на моторни превозни средства с допустима максимална 

маса над 2,5 тона извън местата, определени със заповед на кмета на Община Исперих или 

на кметовете на населени места от Община Исперих. 

(3) Забранява се паркирането върху тротоарите в населените места на община 

Исперих с изключение на случаите посочени в чл.94, ал.3 от Закона за движение по 

пътищата. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА” 

 

Чл.33. (1) Кратковременно платено паркиране в „Синя зона” се разрешава само за 

моторни превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане без 

мястото на водача е не – повече от 8. 

(2)  Паркирането по ал.1 се осъществява срещу талон закупен от лица упълномощени 

от Кмета на община Исперих. 

 (3) Времетраенето за еднократно паркиране не може да превишава 3 часа. 

Чл.34. (1) Поставянето на талон в „Синя зона” от водач, паркирал автомобила си в 

нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата, както и на тази наредба не 

отменя нарушението и наказанието за него. 

(2) При паркиране на автомобила в „Синя зона”, водачът е длъжен да постави талона 

зад предното стъкло на автомобила, така че да се вижда добре отвън. 

Чл.35.  Не се допуска в "Синя зона": 

1. паркиране на автомобил, без да е закупен и поставен от водача отбелязан талон 

така, че да се вижда добре отвън; 

2. паркиране на автомобил, ако не са попълнени в поставеният талон всички или 

някои от посочените реквизити - минути, час, ден, месец, година; 

3. времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на 

пътния знак;  

4. времетраене на паркирането по-голямо от означеното на талона; 

5. отбелязване върху талона, за начален момент на паркиране по-късен от 

действителния; 

6. през времетраенето на паркиране на автомобила водачът да подменя поставения 

попълнен талон с друг талон на който е отбелязан по-късен момент от действителното 

начало на паркиране или да поставя допълнителен талон при което общото времетраене на 

паркиране надвишава максимално разрешеното.                                                                                                                              

Чл.36.  Автомобилите ползващи специален режим на движение както и обслужващи 

хора с увреждания могат  да извършват  паркиране в „Синя зона” без заплащане. 

                                                 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ. 

ПРОПУСКИ ЗА ПАРКИРАНЕ. 

 

Чл.37. (1) Изключение от разпоредбите на раздел І и ІІ от настоящата Глава четвърта 

„Паркиране и престой” се допуска в определени случаи, изброени подробно в този раздел и 

се удостоверява чрез пропуск издаден от Кмета на Община Исперих или оправомощено от 

него лице. 

(2) Лицата желаещи да се ползват от правото по ал.1 подават до Кмета на община 

Исперих мотивирано заявление и към него прилагат документи доказващи необходимостта 

от издаване на пропуск. 
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(3) Подадените заявления за издаване на годишни пропуски за безплатно паркиране 

се разглеждат от постоянно действаща комисия назначена със Заповед на Кмета на 

общината, която изразява становище за тяхната основателност. 

(4) Издават се два вида пропуски за: 

1. безплатно паркиране; 

2. платено паркиране.  

(5) В издадените пропуски задължително се вписват следните данни:  

1. вид и пореден номер на пропуска; 

2. регистрационен номер на МПС; 

3. марка и модел на МПС; 

4. собственик на автомобила; 

5. адрес и време на паркиране. 

(6) Всички издадени от кмета на общината или оправомощено от него лице 

пропуски, се завеждат в регистър. 

Чл.38. (1) Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които: 

1. ежедневно обслужват или зареждат със стока търговски обекти, намиращ се в 

зоната; 

2. изпълняват възложени им по закон или друг нормативен акт контролни функции  - 

за цялата зона; 

             (2) Лицата по ал.1, т.2 имат право на един безплатен пропуск за паркиране с един 

автомобил, за двучасов интервал от време. 

 (3) Безплатният пропуск е със срок на действие до края на календарната година; 

 (4) В случай, че паркирането продължи по – дълго от два часа, за останалото време 

се закупува талон за кратковременно паркиране. 

Чл.39. (1) Безплатен пропуск за паркиране в „Синя зона” се издава на лица, които 

докажат постоянни нужди от паркиране в зоната. 

Чл.40. Пропуските се отнемат, когато: 

1. отпадне основанието за тяхното издаване; 

2. при констатирани две и повече нарушения в рамките на една година от 

собственика (водача) на МПС на настоящата наредба относно реда на паркиране; 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 41. Наказва се с глоба от 10 лв., собственик на пътно превозно средство с 

животинска тяга при неизпълнение на разпоредбите на Раздел VІІ „Движение на ППС с 

животинска тяга” от настоящата наредба, а при повторно нарушение в двоен размер. 

Чл. 42.  Наказва се с глоба в размер от 10 лв. водач, който паркира на обособен 

платен паркинг без да заплати определената такса, а при повторно нарушение в двоен 

размер. 

 Чл. 43. Наказва се с глоба до 10 лв. водач на пътно превозно средство, което не е 

моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или 

ездитни животни или на стада, които нарушават правилата за движение по пътищата. 

Чл. 44. Налага се глоба от 10 до 50 лв. за подправяне, фалшифициране или копиране 

на талони за кратковременно паркиране в „Синя зона”. 

Чл. 45. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв., който:  

1. замърсява околната среда с гориво – смазочни материали, електролит от 

акумулатори и при разпиляване на насипни и течни товари; 
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2. изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават 

опасност за движението.  

Чл. 46. При системни нарушения на разпоредбите на тази наредба се налагат глоби в 

размер до 500 лева, независимо от посочения размер на глобата за извършеното нарушение. 

Чл. 47. При повторно нарушение и всяко следващо глобата е в двоен размер. 

Чл. 48. (1) Актовете за установени нарушения се съставят от: 

1.  длъжностни лица, оправомощени със заповед на Кмета на община Исперих; 

2. служители от РУП-гр. Исперих; 

3.  кметове и кметски наместници на населените места.   

(2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до 

доказване на противното. 

(3) Свидетел на акта може да бъде и служебно лице. 

(4) Наказателните постановления се издават от Кмета на община Исперих или 

определен от него служител въз основа на акт съставен от посочените в ал.1 длъжностни 

лица. 

(5) За неуредените в наредбата случаи по съставянето на актовете, издаването и 

обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания 

се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Чл. 49. Наказанията по тази наредба  се налагат, ако за извършеното нарушение не 

се предвижда по тежко наказание по друг по – висшестоящ нормативен акт. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. В бюджета на Община Исперих се предвиждат средства за: 

 1. усъвършенстване на организацията и безопасността на движение; 

 2.подпомагане издръжката на административните органи, осъществяващи контрол 

по тази наредба; 

 3. други дейности свързани с изпълнението на наредбата. 

 § 2. По смисъла на тази наредба: 

 1. Пътното превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време 

необходимо за качване и слизане на пътници или за товаро-разтоварни работи в 

присъствието на водача. 

 2. Паркирано е пътно превозно средство, което не е в престой по смисъла на т.1 

или е паркирало от необходимост да спре, за да избегне автопроизшествие. 

3. „Синя зона” е територия предназначена за кратковременно паркиране на моторни 

превозни средства. 

4. „Маловажно” е нарушението, което макар и с незначителни отклонения от 

нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна 

обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие. 

5. „Явно маловажен случай” е този, при който извършеното административно 

нарушение с оглед на липсата или явната незначителност на вредните последици или с 

оглед на други смекчаващи вината обстоятелства, представлява най-ниска степен на 

обществена опасност в сравнение с обикновените случай на нарушение от съответния вид. 

6. „Системни” са нарушенията, извършени три или повече пъти в едногодишен срок 

от влизане в сила на първото наказателно постановление, с което на нарушителя се налага 

наказание за същото по вид нарушение. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. (1) Изпълнението на наредбата се възлага на: 

1. Кмета на община Исперих или определени от него с писмена заповед длъжностни 

лица; 

2. Началника на РУП – гр.Исперих.  

(2) Кметът на общината при необходимост може да възлага съвместни проверки с 

контролни органи на РУП-гр. Исперих.  

§ 4. Настоящата наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно 

процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и е приета с Решение №169 по Протокол №22 от 14.02.2013г. на 

Общински съвет Исперих. 

&5. С приемането на настоящата Наредба се отменя Наредба №2 За превоз на 

пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих приета с Решение № 70/1 от 

28.04.1993 г. на ОбС-Исперих. 

§6. Наредбата влиза в сила в четиринадесетдневен срок от датата на публикуването й 

в местен вестник. 

 

 

 

 

 

                                                                           НАРЕДБА  

за изменение и допълнение на Наредба  №22 за организацията на движението по 

улиците на Община Исперих 

 (Приета с реш. №  … от … 2017г. по прот. № … на ОбС Исперих)   

 

§ 1. В чл.32, ал.1: 

1. т.7 се отменя; 

2. т.8 се отменя; 

3. т.9 се отменя; 

4. т.10 се отменя; 

5. т.11 се отменя. 

§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №22 за организацията на 

движението по улиците на Община Исперих влиза в сила от деня на качването и на 

интернет страницата на Община Исперих. 
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Приложение №  

към чл………….. 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     И С П Е Р И Х 

ПРОПУСК 

ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА” 

№ ......../.............. г. 

 

На основание чл. …….. от Наредба № …… на Общински съвет - Исперих за организацията на 

движението по улиците на Община Исперих и заявление вх.№ ................/..................г., от 

............................................................................................................, 

 

Р А З Р Е Ш А В А М 

 

Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на 

......................................................................................, представлявано от 

.........................................................................., в качеството му на .............................. ........................................, с 

водач на МПС - ....................................................................... на адрес 

........................................................................................., за времето от ............. часа до ....................... часа, за 

ежедневно обслужват или зареждат със стока на търговски обект „..............................................., намиращ се в 

зоната. 

 

Пропускът е валиден до ............................ година. 

 

К М Е Т: 

                    /  ………….. / 
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                                                                                                                      Приложение №..                                                          

към чл…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     И С П Е Р И Х 

 

ПРОПУСК 

ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА” 

№ ......../.............. г. 

 

На основание чл. ………. от Наредба № …… на Общински съвет - Исперих за организацията на 

движението по улиците на Община Исперих и заявление вх.№ ................/..................г., от 

...................................................................................................................., 

 

Р А З Р Е Ш А В А М 

 

Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на 

......................................................................................, представлявано от 

.........................................................................., в качеството му на .............................. ........................................, с 

водач на МПС - ....................................................................... на адрес 

........................................................................................., за времето от ............. часа до ....................... часа, за 

изпълнение на възложени по закон или друг нормативен акт контролни функции – за цялата зона. 

 

Пропускът е валиден до ............................ година. 

 

К М Е Т: 

                             /……………../ 
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                                                                                                                       Приложение №..                                                          

към чл…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А     И С П Е Р И Х 

 

ПРОПУСК 

ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА” 

по постоянен / настоящ адрес 

 

№ ......../.............. г. 

 

На основание чл…… от Наредба № ….. на Общински съвет Исперих за организацията на движението 

по улиците на Община Исперих и заявление с вх.№ ................/..................г., от 

..................................................................................................................................................., 

 

Р А З Р Е Ш А В А М 

 

Паркирането на автомобил с ДК № ............., марка ............, модел .............., собственост на 

......................................................................................, представлявано от 

.........................................................................., в качеството му на .............................. ........................................, с 

водач на МПС – с постоянен / настоящ адрес   

.............................................................................................................................................................................................

....... 

...... ....................................................................... на сигнализираните парко-места в „Синя зона”,  на адрес 

..............................................., поради необходимостта от 

.................................................................................................. 

 

Пропускът е валиден до ............................ година. 

 

 
К М Е Т: 

                       /……………………/ 
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Община  Исперих 

Municipality Isperih  

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпис и печат) 

 

 
 

№................................. 

Валиден до/ Valid tile: 

………………………. 

 

 

КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ  

ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ 

EUROPEAN PATTERN 

 

 

Фамилия......................................... 

Surname………………………….. 

 

Име................................................. 

Name……………………………... 

 

Презиме......................................... 

Father’s name……………………. 

 

 

  

 

 

Подпис/ Signature…………………… 

 
1. Тази карта дава право на притежателя 

й да ползва преференциално 

паркиране: 

- на специално определените и 

обозначени места., 

- безплатно в „синя зона” с режим за 

кратковременно паркиране. 

2. Тя се издава само на хора, чиито 

увреждания водят до намалена 

подвижност. 

3. Когато се използва картата, трябва да е 

поставена в предната част на 

превозното средство по начин, 

позволяващ да е ясно видима при 

проверка. 

4. Картата е валидна само при 

присъствие на притежателя й като 

водач или пътник. 

5. При неправилното използване на 

картата, същото води до 

окончателното й отнемане. 

 

Картата отговаря на изискванията на чл. 

99а от ЗДП и е стандартизиран модел от 

Препоръка 98/376/ЕО на ЕС.  

 

№........................... 

 

 


