НАРЕДБА
за организацията и безопасността на движението,
дисциплината на водачите на превозни средства
и пешеходците на територията на Община
Угърчин
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба установява основните положения и задължения
на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и
безопасността на движението, с дисциплината на водачите на превозни
средства и пешеходците на Община Угърчин.
Чл. 2. Наредбата урежда въпросите за местните изисквания,
ограничения и забрани, базирани на ЗДП.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
УЛИЧНА МРЕЖА
Чл. 3. Територията на Община Угърчин се разделя на зони, както
следва:
Първа зона включва:гр.Угърчин и кметствата:Лесидрен, Кирчево,
Катунец
Втора зона включва: кметствата Голец, Микре, Сопот, Славщица,
Каленик, Драгана, Орляне
.
Чл. 4. Улиците на населените места от Община Угърчин се
квалифицират както следва:
1. Главната улична мрежа,която включва:
1.1.гр.Угърчин
а/ ул.В.Левски –от О.Т.1 до О.Т.579
б/ул.Хр.Ботев-от О.Т 251 до О.Т.584 ,съгласно Плана за регулация на
гр.Угърчин.
1.2.с.Лесидрен-ул.Стара планина
1.3.с.Кирчево-ул.Александър Стамболийски
1.4.с.Микре-ул.Опълченска и ул.Христо Ботев
1.5.с.Сопот-ул.Димитър Пъшков
1.6.с.Голец-ул.Васил Левски
1.7.с.Славщица-ул.Иван Вазов
1.8.с.Катунец-ул.Трети март
1.9.с.Каленик-ул.Христо Ботев
1.10.с.Драгана-ул.Георги Бенковски и ул.Ловешка
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1.11.с.Орляне-ул.В.Левски
2.Второстепенна улична мрежа, включваща: останалата улична
мрежа на населените места
Чл.5 Класифицирането на новоизградените улици и включването на
улици в уличната мрежа се извършва от общинската администрация.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Глава първа – общи положения, гарантиране на движението по
уличните платна и тротоарите.
Чл. 6. Целите на организацията на движението на територията на
общината могат да бъдат постигнати чрез правилно разработени
транспортни схеми и спазването им от страна на превозвачи и пътници;
забрани на движение на някои видове МПС по определени улици и обекти;
опазване на съоръженията, обслужващи движението, уличните настилки и
тротоари.
Чл. 7. Забранява се умишлено затрудняване или спиране на
движението
на превозни средства от граждани, освен в случаите,
предвидени в нормативните актове.
Чл. 8. Допуска се въвеждането на временни ограничения на
движението и паркирането на превозни средства по улиците, по
усмотрение на компетентните общински органи. Ограниченията се
сигнализират по съответния начин.
Чл. 9. (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 комуналната 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 органите на
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полицията временната организация на движение и график за
възстановителните работи.
Чл. 10. Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и
всякакви други предмети върху уличните платна, както и затварянето им с
вдигащи се бариери и други съоръжения.
При нарушение се налага глоба от 20 до 100 лв.

Глава втора – опазване на съоръженията, обслужващи
движението.
Чл.11. Забранява се умишлено повреждане или отстраняване на
пътни знаци, маркировки, парапети, улични настилки, тротоари,
разделителни ивици, съоръжения за пътници по спирките – намиращи се
по улиците, площадите, паркингите и други територии за общо ползване.
При нарушение се налага глоба от 100 до 300 лв.

Глава трета – обществен градски транспорт
и таксиметрова дейност.
Чл. 12. Спирането на автобуси за качване и слизане на пътници да
става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения,
ако има такива.
При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.

Глава четвърта – ограничения на движението на превозни
средства и паркиране
Чл. 13. (1) Забранява се:
2. Местодомуването на автобуси, товарни автомобили, трактори,
ремаркета и др. специализирани самоходни машини на главната улична
4

мрежа, площадите, зелените площи и паркингите на територията на
общината, с изключение на определените за тази цел места.
При нарушение се налага глоба от 20 до 250 лв.
3. Снетите от отчет, негодни и бракувани превозни средства да се
съхраняват по улици и тротоари. Същите да се паркират или съхраняват в
гаражи, дворове или други обособени за целта места.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лв.
4. Полагането на маркировка с боя за нуждите на паркирането без
разрешение от общинските органи.
При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лв.
5. Движението на велосипеди, управлявани от деца до 14 –годишна
възраст по главната улична мрежа.
Нарушителите се изваждат от потока на движение.
6. Возенето на две или повече лица на един велосипед.
При нарушение се налага глоба в размер на 20 лв.

Глава пета
Движение на ППС с животинска тяга
Чл.14. (1) ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците,
отворени за обществено ползване на територията на Община Угърчин,
след като бъдат регистрирани.
(2) Движението на ППС с животинска тяга
притежание на
граждани, които не са собственици на селскостопански имоти,гори и друго
имущество на територията на дадено селище се забранява от 22.00 часа
вечерта до 06.00 часа сутринта за летния сезон и от 19.00 часа вечерта
до 07.00 часа сутринта за зимния сезон;
Чл.15. (1)ППС с животинска тяга се регистрират в Община Угърчин по
местоживеене
на
собственика.
(2) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа
на писмено заявление, подадено от собственика до кмета на общината.
(3) Кметът в едноседмичен срок разглежда подаденото заявление и
при наличието на всички необходими изисквания съгласно ЗДП, вписва в
специален регистър, ППС с животинска тяга и собственика. За
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извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец и се
поставя табела с номера.
(4) Таксата за регистрация на ППС с животинска тяга е 10 лв.
Чл.16. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно
изискванията на ЗДП

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
КОНТРОЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 17. (1) Установяването на нарушенията по Наредба за
организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите
на превозни средства и пешеходците на територията на Община Угърчин,
налагането на глоба на местонарушението, издаването, решаването и
обжалването на наказателните постановления става по реда на ЗАНН.
(2) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
определените със заповед на кмета на Общината длъжностни лица.
(3) Наказателните постановления за нарушения по Наредбата, се
издават от кмета на Община Угърчин или от упълномощени със заповед от
него лица.
(4) При констатиране на повторно нарушение на една и съща
разпоредба от едно и също лице, в рамките на една календарна година,
считана от датата на влизане в сила на първото наказателно
постановление, нарушителят се наказва с удвоения размер на глобата,
предвидена за този вид нарушение, но не повече от 500 лева.
(5) Контрола по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на
кмета на Община Угърчин , кметовете на кметства и кметските
наместници и органите на РПУ-Угърчин,които периодично – два пъти
годишно /минимум/ да се отчитат пред местните общности и Общинския
съвет .
Чл. 18. Осигуряването и организирането на пътната сигнализация и
маркировка е задължение на Общината, съгласувано с Пътна полиция.
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РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. Разпоредбите на настоящата Наредба се прилагат след
сигнализирането на съответните улици и места с пътни знаци и
маркировъчна боя, съгласно ППЗДП.
Чл. 20. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински
съвет –Угърчин с Решение № 328 /13.02.2009 година, на основание чл. 22
от ЗМСМА.
Чл. 21. Наредбата се обявява чрез местните средства за масова
информация и чрез поставянето й на публични места в 15 дневен срок
от приемането й от Общински съвет Угърчин и влиза в сила от
01.03.2009 година.

РЕГИСТЪР НА ОТЧЕТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРИДВИЖВАНИ С
ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Рег.№ Дата на
Собственост,
регистрацията собствено, бащино и
фамилно име на
собственика
(предприятие,
ведомство)
1

2

4

Адрес на
собственика
гр.(с.)...............
ул....................
№.........
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Вид на
превозното
средство
(платформа,
каруцаконска,
волска и др.)
6

Промени в
регистрацията
(промяна на
собственост,
смяна на
адрес и др.)
7
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РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ЖИВОТИНСКА
ТЯГА

лице на талона

ОБЩИНА УГЪРЧИН
(гр/с)......................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН ТАЛОН НА
ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
С ЖИВОТИНСКА ТЯГА
№

в регистър …………………..

гръб на талона
Вид на ППС:.......................................
..............................................................
(конска, магарешка, волска или друга
каруца)
Собственик:...........................................
................................................................
(собствено, бащино и фамилно име,
предприятие, организация)
Адрес: гр.(с.).......................................
ул............................................№..........
Извършил регистр............................
(собств. и фам. име)
подпис и печат
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