
НАРЕДБА № 2 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУДОЗЕМ 
ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

 

(приета с Решение № 89, взето с Протокол № 8 от 12.04.2016 г., в сила от 29.04.2016г.) 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства 

/ППС/ на територията на Община Рудозем, както и урежда правилата за местните изисквания, 

ограничения и забрани, свързани с движението на пътни превозни средства (ППС) и 

пешеходците по улиците (пътищата), отворени за обществено ползване на територията на 

Община Рудозем. 

Чл.2. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, 

престоя и паркирането на превозните средства на територията на Общината по разпореждане на 

компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията 

се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните 

документи за  неговото прилагане. 

 

 
ГЛАВА ВТОРА  

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

Раздел 1  

Организиране на движението  

 
Чл. 3. За организирането на движението по улиците се използват самостоятелно или 

съчетани помежду си пътни маркировки, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за 

сигнализиране на пътните платна на улиците. 

Чл. 4. Поставянето на пътната маркировка и пътните знаци, реда и условията за тяхното 

ползване, става съгласно издадените от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството наредби, както следва: Наредба № 1/17.01.2001г. за организация на 

движение по пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); Наредба № 2/17.01.2001 г. за сигнализацията на 

пътища с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.); Наредба № 17/23.07.2001 г. за регулиране на 

движението по пътищата със светлинни сигнали (ДВ бр. 72 от 2001 г.) и Наредба № 18/ 

23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 72 от 2001 г.) 

 

Раздел 2 

Гарантиране на движението по пътните платна на улиците  

 

Чл. 5. (1) Принципните схеми на организацията на движението на територията на Рудозем 

се утвърждава от Кмета на Общината, по предложение на “Комисията по безопасност на 

движението”, “Комисията по Обществен ред и сигурност" и РУ - гр. Мадан. 

 



(2) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна, 

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

осъществява съгласно изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. за временна организация на 

движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. 

(3) Общинската администрация съгласува схемите за промяна в организацията на 

движение в случаите по ал.2 в частта за промяна маршрута на превозните средства, 

извършващи обществен превоз на пътници по редовните автобусни линии. 

(4) Общинската администрация в тридневен срок уведомява писмено лицата, извършващи 

обществен превоз и населението по подходящ начин за въведените временни промени в 

маршрутите и срока им на действие от ал. 2. 

Чл. 6. (1) Извършването на строителни, ремонтни и други работи по пътните платна на 

улиците и тротоарите започва след поставяне на необходимата сигнализация за временна 

организация на движението, осигуряваща безопасността на движението, на пътните превозни 

средства и на пешеходците. 

(2) Изпълнителят на работи по предходната алинея е задължен 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) Общината извършва контрол по ал. 1 и ал. 2, като изготвя и приемателни протоколи за 

качеството на възстановителните работи по настилките на уличните платна. 

(4) 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. за временна организация на движението при извършване на строителство и 

ремонт по пътищата и улиците. 

(5) Възстановяването на невъзстановени или некачествено изпълнени настилки се 

осъществява от специализирани изпълнители, одобрени от Община Рудозем. 

(6) (отм. с Решение № 296/18.09.2017 г. на См.АС) 

(7) (изречение първо отм. с Решение № 296/18.09.2017 г. на СмАС) Извършените 

възстановителни работи се приемат с протокол за качеството от Общинската администрация и 

представител на инвеститора. 

(8) (отм. с Решение № 296/18.09.2017 г. на СмАС) 

(9) При аварийно отстраняване на дефекти и повреди по подземната инфраструктурна 

мрежа (водоснабдяване, канализация, ел. кабелна мрежа, телефонна и др. подземни мрежи и 

съоръжения), експлоатационното дружество или оператор на мрежата уведомява веднага 

Общинската администрация, за установяване на аварията. Възстановяването на 

съществуващата пътна или тротоарна настилка, става до 96 часа след отстраняване на аварията, 

като до този срок експлоатационните дружества поддържат безопасността на пътното платно. 

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

облечени през деня с оранжев работен костюм или дневно светеща сигнална жилетка, а през 

нощта тези облекла трябва да имат светлоотразяващи елементи, съгласно изискванията за 

техника на безопасност. 

(11) Въвеждането на временна организация на движение при внезапно проявила се 

опасност за движението – аварийно възникнало препятствие по пътя, пътно-транспортно 

произшествие и други, се извършва незабавно от оторизирано със заповед на кмета на Община 

Рудозем лице, съгласно чл. 167 ал. 1 от ЗДвП при подаден сигнал от дежурния в Община 

Рудозем или друго лице и се уведомява сектор „ПП – КАТ“ на ОД на МВР – Смолян. 

Чл.7. (1) (отм. с Решение № 296/18.09.2017 г на СмАС) 

(2) При повреди на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, които 

трябва да бъдат отстранени незабавно /аварийни ремонти/, възложителят или 



експлоатационните дружества могат да започнат работа веднага, като в тридневен срок 

уведомяват писмено Общинската администрация.  

 (3) При невъзстановени настилки в предвидения срок да се състави протокол от 

приемателната комисия в съответната община и да бъде уведомен Кмета на Общината за 

предприемане на действия по възстановяване на настилката, като бъде удържана необходимата 

част от внесения депозит. 

Чл. 8. (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 м. 

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

строителството, за целите по ал. 1 може да се заеме целият тротоар, като се обезопаси съгласно 

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

извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците. 

(3) Заемането на цялото платно за движение и тротоар за извършване на строителни, 

ремонтни и други работи по прилежащите към тях сгради се извършва само по изключение по 

реда на чл. 6. 

(4) Забранено е движението на МПС, което извозва насипни товари без да има мрежа или 

платно. 

(5) МПС, обслужващи строителни обекти, задължително напускат обекта с измити гуми. 

(6) Заемането на част от тротоара и/или платното за движение за целите по ал. 1, ал. 2 и ал. 

3 се извършва след заплащане на тротоарно право от строителната организация, 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. 

(7) Превозните средства, обслужващи строителни обекти могат да се движат по 

забранените за движение улици само след издаване на пропуск от Общинска администрация 

и съгласуване с РУ – гр. Мадан. 

(8) Забранява се поставянето на фургони извън строителните обекти. 

Чл. 9. (1) Забранява се поставянето на всякакви предмети върху уличните платна за 

движение с изключение на такива, свързани със строителни, ремонтни и други работи по 

пътните платна на улиците и тротоарите. 

(2) Разполагането на преместваеми съоръжения в обхвата на уличното платно, несвързани 

с предназначението му (в това число маси и столове), се извършва по одобрен проект и 

разрешение от Общинската администрация след съгласуване със сектор „ПП – КАТ“ ОД на 

МВР – Смолян. 

(3) Затварянето на уличните платна за движение, извън случаите по чл. 20, ал. 1 с 

подвижни бариери, стълбчета или други съоръжения се извършва след одобрен проект от ОП 

„ОКТ“ и разрешение от Общината и съгласуване със сектор „ПП – КАТ“ ОД на МВР – Смолян. 

(4) Снишаването на бордюри, направата на постоянни и преместваеми рампи към 

тротоарите се извършват след разрешение от Общината и съгласуване със сектор „ПП – КАТ“ 

ОД на МВР – Смолян.                      

 (5) Възстановяването на бордюрите и премахването на изградените, изляти или поставени 

до тях съоръжения с цел осигуряване на достъп до тротоарите и нарушаващи водоотвеждането 

от уличното платно, се извършва от нарушителя, а при отказ от съответната Общинската 

администрация за сметка на нарушителя. 

Чл. 10. (1) Забранява се разполагането на преместваеми съоръжения (в това число маси и 

столове) върху тротоарите, ако не е осигурена ширина най-малко 2 м върху тротоара, както и на 

елементи, излизащи на повече от 30 см пред улично регулационната линия на сградата. 

(2) Забранява се поставянето върху тротоарите на всякакви предмети, включително и 

рекламно-информационни елементи, създаващи проблеми за движението на пешеходците. 



Чл. 11. (1) Допуска се направата на напречни неравности по пътя за принудително 

намаляване скоростта на МПС по платната за движение. 

 (2) Реда за изграждане и въвеждане в експлоатация на напречните неравности по ал. 1 се 

определят от община Рудозем и сектор „ПП – КАТ“ на ОД на МВР – Смолян. 

 (3) Незаконно поставените изкуствени неравности за намаляване на скоростта следва да 

бъдат премахнати по нареждане на Кмета на Общината в тридневен срок от констатирането им. 

Чл. 12. (1) За обезопасяване на пешеходното движение могат да се използват предпазни 

ограждения (парапети). 

(2) За временната организация на движението може да се използва и преносим тръбно-

решетъчен парапет. 

(3) За недопускане на достъп на ППС до пешеходните пространства могат да се поставят 

стълбчета или бетонови саксии. 

(4) Поставянето на огражденията и съоръжения по предходните алинеи се извършва след 

одобрен проект от Общинската администрация, след съгласуване със сектор „ПП – КАТ“ на ОД 

на МВР – Смолян. 

 

Раздел 3 

Опазване на пътните съоръжения и принадлежности 

 

Чл. 13. Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, 

маркировка, парапети, стълбчета, улично осветление, настилки на пътните платна, изкуствени 

неравности по пътя, подлези, надлези, спиркови знаци, навеси за пътници по спирките. 

Чл. 14. (1) Забранява се поставянето на рекламно-информационни елементи в обхвата на 

пътното тяло, ако с тях се затруднява нормалното движение на пешеходците, отклонява се 

вниманието на водачите на ППС и се затруднява възприемането на сигналите от пътни знаци. 

(2) Поставянето на рекламно-информационни елементи се извършва в съответствие с 

Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Рудозем, утвърдена от Общинския 

съвет. 

(3) Когато рекламно-информационни елементи се поставят в обхвата на уличното платно, 

местата им се съгласуват със сектор „ПП – КАТ“ на ОД на МВР – Смолян. 

 

Раздел  4 

Движение на велосипедисти, пешеходци и ППС с животинска тяга 

 

Чл. 15. Разрешава се движение на велосипедисти по платна за движение по улиците, 

отворени за обществено ползване, тротоари, пешеходни зони, означени в чл. 79, чл. 80, чл. 81, 

чл. 82 съгласно Закона за движение по пътищата. 

 Чл. 16. (отм. с Решение № 296/18.09.2017 г. на СмАС) 

Чл. 17. (1) Забранява се управлението, спирането за престой и паркирането на превозни 

средства с животинска тяга по тротоари и площади, в паркове, в градини, в зелени площи, в 

детски и спортни площадки и останалите градински площи. 

 (2) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с 

престилки за животинските отпадъци, както и със светлоотразителни знаци. 

(3) При нарушение на ал. 1 и ал.2, превозните средства с животинска тяга се задържат на 

определените за целта места, съгласно Заповед на Кмета на Община Рудозем, до заплащане на 

наложената им административна санкция. 

Чл. 18. Пешеходците са длъжни да се движат по тротоарите или банкета на пътното 

платно, да пресичат пътните платна за движение на определените за целта места (пешеходни 

пътеки), обозначени с пътни знаци А18 и Д17 и/или пътна маркировка и да спазват правилата за 

движение на пешеходците, съгласно ЗДП. 



 

Раздел  5 

Ограничение на движението на ППС 

 

Чл. 19. Забранява се умишлено затрудняване или спиране на движението на пътни 

превозни средства, освен в случаите, предвидени в нормативните актове. 

 Чл. 20. (1) Разрешение за временни забрани за обществено ползване на отделни улици и 

участъци от тях поради ремонти, аварии, строителство, обществени и спортни прояви и други, 

се въвеждат със заповед на кмета на Община Рудозем, съгласувано с РУ – гр. Мадан. 

(2) Всички паркоместа в зоните за кратковременно паркиране и тези за „служебен 

абонамент“ се закриват през времето на действието на забраната по ал. 1, когато попадат в 

обхвата на улиците, за които е въведена. 

(3) Временните забрани по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират с подвижни бариери, стълбчета 

или други съоръжения. 

Чл. 21. Забрани за обществено ползване от пътни превозни средства на отделни улици, 

площади и пътища или участъци от тях, извън тези по чл. 20, както и създаването и 

регламентирането на пешеходни зони, жилищни зони, се въвеждат с решение на Общинския 

съвет по предложение на ОбК по “Безопасност на движението”, съгласувано със сектор „ПП – 

КАТ“ на ОД на МВР – Смолян. 

Чл. 22. (1) Забранява се движение на ППС по тротоари и площади, в паркове, в градини, в 

зелени площи, в детски и спортни площадки и зелените площи. 

(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за автомобилите на МВР, РС 

“Пожарна безопасност и защита на населението” и Спешна медицинска помощ, аварийните и 

комунални фирми и тези, обслужващи инвалиди и социалния патронаж. 

(3) Забранява се движението на верижни машини и използването на гуми със шипове по 

пътищата и улиците на община Рудозем. 

(4) Забранява се движението на МПС с емисии на вредни вещества над установените 

норми или неизправни шумозаглушителни устройства. 

(5) Забранява се престоят или паркирането на МПС с работещ двигател, освен ако 

работата му е необходима за извършвани на товарно-разтоварна дейност или друга 

технологична дейност. 

Чл.23. (1) Изключение от забраните по чл. 20 и чл. 21 се допускат с разрешение на кмета 

на община Рудозем.  

(2) Потребността от ползване на право на изключение по предходната алинея, се заявява 

до кмета на Общината. 

(3) Пропуските за ползването на право на изключение, се издават на заявителя от 

Общинската администрация. 

(4) Пропуските се издават до 5 дни след заявяването им и за тях се води регистър. 

  

ГЛАВА  ТРЕТА 

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

 

Раздел 1 

Таксиметров превоз на пътници 

 

Чл. 24. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти на указаните за целта места, 

означени със знак Е20, и на други места, ако не са въведени забрани по ЗДП. 

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

разрешение за таксиметров превоз. 



Чл. 25. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките 

на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския и междуселищния 

транспорт с цел изчакване на клиенти. 

 

Раздел 2 

Обществен превоз на пътници по редовните линии на градския, междуселищен 

и международен транспорт 

 

Чл. 26. (1) Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по улиците от 

общинската транспортна схема да се осъществява съгласно възложените им с договор 

маршрутни разписания. 

(2) Спирането на МПС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския и 

междуселищния транспорт и отварянето на вратите за качване и слизане на пътници е 

разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки или оширения. 

(3) Когато спирките са оформени със специално оширение на пътното платно, водачът на 

пътното превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския  и 

междуселищния транспорт е длъжен да спира в това оширение, а когато такова няма, да спира 

възможно най-близо до границата на платното за движение. 

Чл. 27. На спирките на МПС за обществен превоз на пътници по редовните линии на 

градския и междуселищния транспорт други МПС могат да спират за слизане и качване на 

пътници, само ако не пречат на МПС, за които е предназначена спирката. 

Чл. 28. (1) Автогарите на територията на Община Рудозем, отговарящи на изискванията на 

Закона за автомобилните превози, се явяват начални, крайни и междинни спирки на автобусите 

за обществен превоз на пътници по редовни линии от междуселищния и международен 

транспорт. 

(2) В зависимост от обслужваните направления кметът на Общината определя отправната 

автогара, която се вписва в маршрутното разписание. 

Чл. 29. (1) Забранява се преминаването и спирането на територията на Община Рудозем на 

автобуси, извършващи междуселищен и международен превоз на пътници, на които това не е 

отразено в маршрутното разписание. 

(2) Използването на паркинги и обособени терени общинска собственост за изчакващи 

разписанието си автобуси се извършва с Разрешение от Общинската администрация. 

(3) Кметът на Община Рудозем определя със заповед места, използвани като пункт за 

начална и крайна спирка за извършване на случаен превоз на пътници. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА 

ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ 

 

Раздел 1 

Общи правила 

 

Чл. 30. На територията на Община Рудозем, престой и паркиране, освен съгласно указания 

в нормативните актове ред, може да се извършва само: 

1. В зони за платено и безплатно паркиране. Местата за паркиране в тези зони се 

обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и/или надписи, чрез които на водача се указват 

условията за паркиране. 



2. На специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за 

движение. Паркингите могат да бъдат държавна, общинска или частна собственост на 

физически и/или юридически лица. 

Чл. 31. Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху  общинска 

територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради,  знаци, табели, съоръжения, 

предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, 

спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на 

пешеходците. 

Чл. 32. Забранява се полагането на маркировки за нуждите на паркирането без разрешение 

на общинските органи. 

Чл. 33. (1) Престоят и паркирането са забранени във всички случаи на чл.98, ал.1 от ЗДвП, 

които са както следва: 

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. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с 

ограничена видимост; 

4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да 

затрудни движението на релсовите превозни средства; 

5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; 

6. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

7. 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; 

8. върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се пътни превозни 

средства, обозначена с пътен знак. 

(2) Престоят и паркирането са забранени и: 

1. по тротоари и площади, в паркове, в градини, в зелени площи, в детски и спортни 

площадки и зелените площи. 

2. на служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на 

писмено съгласие на ползвателя. 

3. на места оказани с пътни знаци. 

4. на таксиметровите местостоянки, с изключение на регистрираните таксиметрови 

автомобили. 

 5. на таксиметрови коли по главната улична мрежа, освен на определените за тази цел 

таксиметрови стоянки. 

6. на места, определени за хора с трайни увреждания на автомобили, без необходимото 

разрешение за това. 

(3) Освен в случаите на ал.1 и ал.2 паркирането е забранено във всички случаи на чл.98, 

ал.2 от ЗДвП, които са както следва: 

1. пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е 

възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни 

сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на 

пътници; 

4. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на 

които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи; 

5. пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. 

(4) Паркирането е забранено и: 



1. Пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и  исторически места, 

спортни съоръжения и др., които са пешеходни зони,  когато се затруднява движението на 

пешеходците. 

2. Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането. 

3. Около противопожарните кранове по начин, възпрепятстващ използването  им. 

Чл. 34. Забранява се напречно (паркирането е под ъгъл 90 градуса спрямо оста на пътното 

платно) и косо (паркирането е под 45 или 60 градуса спрямо оста на пътното платно) 

паркиране, когато определеният начин на паркиране е спрямо оста на пътното платно и 

обозначените паркоместа са надлъжно (паркирането е успоредно на оста на пътното платно); 

Чл. 35. Допуска се спиране за престой и паркиране на леки автомобили на ул."Васил 

Левски" от сраната на нечетните сгради. 

Чл.36. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на 

длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, 

както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. 

Чл.37. Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, 

автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета над 750 кг., строителни машини и техника 

по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на Община Рудозем. 

Чл.38. (1) Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима 

максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, само на определените от собствениците на пътя 

или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава 

разстояние най- малко 2 метра за преминаване на пешеходци. 

(2) Във всички останали случаи не се допуска престой и паркиране на  моторни превозни 

средства върху тротоарите. 

Чл.39. (1) Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради 

повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или 

извън платното за движение. 

(2) В случаите по ал. 1, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи 

повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг 

подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се 

пътни превозни средства. 

(3) Правилата по ал. 1 и ал. 2 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели 

за оказване на помощ. 

Чл. 40. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и 

паркиране, и платната за движение. 

Чл. 41. Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени от 

движение превозни средства и/или част/и от тях на местата, разрешени за престой и паркиране. 

 

Раздел 2 

Зони за паркиране 

 

Чл. 42. Не се допуска: 

1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него 

подзаконови нормативни разпоредби. 

2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи зоната. 

3. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията 

на мястото за паркиране и/или съседно място. 

4. Паркиране на място, обозначено със знак Д21–„Инвалид”, на автомобили, без 

необходимото разрешение за това. 

5. Паркиране на местата „Служебен ангажимент” без съгласието на ползвателя, на който е 

издадено разрешително. 



 

Раздел 3 

Паркиране и престой в Зоните за паркиране за хора с увреждания, лица със служебен 

абонамент и лица с постоянно местожителство 

 

Чл. 43. (1) В Зоните за безплатно паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени със 

знак Д21–„Инвалид” места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с 

увреждания. 

(2) На местата по ал.1, могат да престояват до 3 часа само автомобили, снабдени с  карта, 

удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа 

международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена в долният десен ъгъл на предното 

стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ  видимостта на 

изображението отвън. 

(3) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с 

увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава съгласно изискванията на 

Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или 

превозващи лица с трайни увреждания от Община Рудозем. 

Чл. 44. За подобряване на сигурността на сградите на държавни институции, ведомства, 

общини и други организации на бюджетна издръжка или сдружения с идеална цел, при 

необходимост и при възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по 

ред определен от Кмета на Общината. 

 

Раздел 4 

Паркинги 

 

Чл. 45. Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън 

уличното платно. 

Чл. 46. (1) Отреждане на местата за паркинги, както и изграждането на подземни, 

полуподземни и етажни паркинги се извършва по правилата и реда на Закона за устройство на 

територията. 

(2) Допуска се изграждане в имоти на временни открити (или покрити с лека конструкция) 

паркинги, по реда на чл.55 от ЗУТ. 

Чл. 47. (1) По предназначението си паркингите могат да бъдат: 

1. Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи. 

2. Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства. 

3. С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти. 

(2) Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни. 

(3) Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено работно време. 

(4) Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик. На входа 

на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва какъв е вида на паркинга и 

лицето, което го стопанисва. На платените паркинги задължително се изписват работното 

време, цените за паркиране и условията за паркиране. 

Чл. 48. Собствениците на паркинги по чл. 47, ал.1, т.1, отворени за публичен достъп, 

задължително уведомяват кмета на Общината за наличието на такъв паркинг, заедно с режима 

на неговото ползване, брой места, цени за паркиране и др. 

Чл. 49. Организацията на движение в паркингите, поддържането на инфраструктурата и 

пр., са отговорност на собственика или лицето, което го стопанисва. 

Чл. 50. (1) Ползвателите на паркинг паркират стриктно в обозначените места, без да 

засягат или да навлизат в съседни места за паркиране. 



(2) В паркинги, в които местата не са очертани по видим и ясен начин,  паркиращите 

спазват указанията на техническия персонал на паркинга. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Раздел 1 

Контролни органи и принудителни мерки 

 

Чл. 51. (1) Контролът по тази наредба се осъществява от: 

1. Кметът на Община Рудозем или чрез определено с негова писмена заповед 

длъжностно/и лице/а; 

2. Лице/а, определено/и и упълномощено/и с решение на Общинския съвет; 

3. Началника на ОД на МВР – Смолян или определените от него с писмена заповед 

длъжностни лица; 

4. Органите на Районно управление - гр. Мадан и органите на Участък – гр. Рудозем при  

Районно управление – гр. Мадан; 

5. Гранично полицейско управление – гр.Рудозем при Регионална дирекция "Гранична 

полиция" – гр. Смолян, РСПБЗН – гр. Рудозем при Регионална дирекция "ПБЗН" – гр. Смолян, 

инспекторите по обществения ред, както и други лица, определени със Заповед на Кмета. 

(2) Осъществяващите контрол по тази наредба: 

1. Следят за изпълнението на тази наредба и налагат глоби или съставят актове в 

зависимост от вида на нарушението; 

2 Контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, 

маркировка, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от 

водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на 

правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за 

тяхната охрана; 

3. Контролират спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по 

отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства на територията на 

общината; 

4. Събират, от името на общината, глобите и таксите, предвидени по тази наредба и по 

други общински наредби, имащи отношение към организацията  на движението и паркирането; 

Чл. 52. Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази наредба и  при констатиране 

на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват 

в бюджета на общината. 

Чл. 53. В общинският бюджет се предвиждат средства за осъществяване на дейностите по 

прилагане  на настоящата наредба. 

Чл. 54. (1) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов 

подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното нарушение. 

(2) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря 

за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за 

извършеното нарушение, ако не  посочи лице, на което е предоставил ползването на моторното 

превозно средство. 

(3) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, 

собственост на юридическо лице, предвиденото по тази Наредба наказание се налага на неговия 

законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на 

моторното превозно средство. 



Чл. 55. (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от 

длъжностните лица и органи по чл. 51, ал.1. 

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

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или определен от него, 

с нарочна писмена заповед Заместник-кмет. 

(4) За неуредените в тази наредба 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. 56. При констатирани и/или установени нарушения на правилата, нарушаване на 

забрани или неизпълнение на задължения по този Наредба, за които няма изрично и конкретно 

определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали 

нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба. 

Чл. 57. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на 

извършването им, на мястото на нарушението, органите и длъжностните лица по чл. 51, т.1, т.2, 

т.3 и т.4 от настоящата наредба могат на извършителя да наложат глоба с фиш в размер до 50 

(петдесет) лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността 

на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на 

нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за 

нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й 

заплащане. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е 

съгласен да плати наложената глоба и се изпраща за изпълнение на съответната териториална 

дирекция на Националната агенция по приходите. Заплащането се извършва чрез пощенски 

запис в най-близката пощенска станция или чрез банков превод по посочената във фиша 

сметка. Доброволно, се счита плащане, извършено в 7- дневен срок от датата на издаването на 

фиша. 

 (2) Ако лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му 

глоба или откаже да подпише фиша по ал. 1, се съставя акт за установяване на 

административно нарушение. 

 (3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в 

отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към 

моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните 

условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването 

му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в 

службата по контрол. 

(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 

издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 

 

Раздел 2 

Санкции 

 

Чл. 58. (1) (отм. с Решение № 296/18.09.2017 г. на СмАС) 

(2) (отм. с Решение № 296/18.09.2017 на СмАС) 

(3) На нарушителите на забраната на чл. 33, ал. 2, т.2, т.3, т.4 и т.5 и ал. 4, т.1, т.2 и т.3, 

чл.37, чл.38, ал.2, чл. 39, ал.1 от настоящата Наредба, се налага глоба в размер от 30 (тридесет) 

до 50 (петдесет) лева. 

(4) На водач, нарушил разпоредбата на чл. 36 се налага глоба в размер на 20 (двадесет) лв. 

Чл. 59. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност 

карта за паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 30 (тридесет) до 50 (петдесет) 

лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението. 



(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за паркиране, на 

извършителя се налага глоба в размер от 100 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се 

изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното 

управление. 

(3) За нерегламентирано обозначаване и използване на паркоместа без да са спазени 

разпоредбите на настоящата наредба, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) 

до 500 (петстотин) лева. 

Чл. 60. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен 

знак, указателна табела или друго регламентирано  поставено съоръжение за пътна 

сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева. 

(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на пътна маркировка на 

извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева. 

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано 

по съответния ред антипаркинг устройство, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 

(сто) до 500 (петстотин) лева. 

(4) При констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 31, упълномощените 

представители на Община Рудозем премахват незабавно и изземват поставените елементи без 

да е необходимо предупреждение или предизвестие. 

Чл. 61. За подправяне и фалшифициране на пропуските, издавани по тази наредба, се 

налага глоба в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, ако не е предвидено по-тежко 

наказание по Закона. 

Чл. 62. При всички останали случаи на неспазване на правила, нарушаване на забрани или 

неизпълнение на задължения по този Наредба, за което не е изрично и конкретно определена 

санкция в Закона за движение по пътищата на лицата и в настоящата Наредба, на физическите 

лица се налага глоба до 5000лв., а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени 

санкции в размер до 50 000лв. 

 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

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

за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в 

присъствието на водача. 

2. Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата,  които го 

характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта 

да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво 

препятствие, или в подчинение на правилата за движение. 

§ 2. (1) Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и непълнолетни 

лица, навършили 16-годишна възраст, когато са могли да разбират свойството и значението на 

извършеното и да ръководят постъпките си. 

(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 

години и поставени под пълно или ограничено запрещение, отговарят съответно родителите, 

попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били 

в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. 

§ 3. 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 

ръководители, които са наредили или допуснали да бъдат извършени. 

§ 4. (1) При установени нарушения по чл. 14, ал. 2 незаконно поставените съоръжения или 

предмети се отстраняват принудително незабавно от длъжностни лица, назначени със заповед 

на кмета на Общината. 



(2) При установяване нарушения по чл. 13 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 освен наложените глоби, 

нарушителят се задължава в 3-дневен срок да възстанови нанесените щети. 

(3) 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. 

§ 5. 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. 

§ 6. В бюджета на Общината се предвиждат средства за: 

- усъвършенстване на организацията и безопасността на движението 

- подпомагане поддръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по тази 

наредба. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 7. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 76, ал. 3 

АПК, чл. 8 ЗНА и чл. 23, във връзка с чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата и чл.99 от Закона за 

движението по пътищата. 

§ 8. Настоящата наредба отменя Глава ІV „Организация и безопасност на движението” 

и чл. 20 от Наредба № 1 на Общински съвет – Рудозем за опазване на обществения ред и 

безопасността на движението. 

§ 9. С приемането на тази наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от 

Общински съвет – Рудозем, които и противоречат. 

§ 10. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат  на 

нормативен акт с по-висока степен. 

§ 11. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината.  

§ 12. Наредбата влиза в сила две седмици след взимане на Решение на Общински съвет – 

Рудозем, за утвърждаване на Наредбата. 

§ 13. Наредбата е приета от Общински съвет – Рудозем с Решение № 89, взето с Протокол 

№ 8 от 12.04. 2016 г.  


