
НАРЕДБА
за движението на пътни превозни средства и

ползване на общите територии в Община Сопот

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящата Наредба се цели създаване на условия за оптимална организация на движение на
пътни превозни средства на територията на Община Сопот, реда, организацията и изпълнението на дейностите
по спиране и паркиране на МПС на територията на Община Сопот и създаване на условия за оптимална
организация в движението на обществения транспорт.

Глава втора
ОПАЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА,

ОБСЛУЖВАЩИ ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 2. (1) Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, маркировка,
парапети, светофарни уредби, улично осветление, настилки, тротоари, разделителни ивици, изкуствени
неравности, подлези, надлези, спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките, намиращи се по улиците,
площадите, паркингите и площите за общо ползване.

(1) Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея без
разрешение на стопанисващата ги организация и компетентните общински органи, съгласувано с
ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ

Чл. 3. Общественият транспорт се извършва по утвърдена от Общинския съвет транспортна схема по
определени разписания.

Чл. 4. (1) Фирмите, превозвачи са длъжни да снабдяват превозните средства с необходимите документи
и оборудване /указателни табели и номера/, съобразно изискванията на нормативните актове.

(2) Транспортните фирми, персоналът им и водачите на МПС са длъжни:
1. да притежават необходимите документи, съгласно действащото законодателство;
2. да осигуряват хигиената, реда, отоплението, вентилацията и добрия външен вид на МПС;
3. да поставят в пътническия салон табелки с обозначаване на:
- условията за пътуване – цена на билета, безплатни и по намалени цени карти, маршрути, разписания и

спирките по линията;
- определените места за инвалиди, бременни жени и майки с деца до         3 годишна възраст.
4. да носят обозначителна табела с името на фирмата – превозвач, снимка, трите имена и длъжност;
5. да спазват утвърдения график на курсовете и да спират на всички спирки, включени в маршрута им;
6. да осигуряват предимство и съдействие при слизане, качване и заемане на седящи места на хора с

увреждания, бременни и майки с деца до 7 години;
7. да осигурят ползването но специализираните автобуси само от лица с призната група инвалидност;
(3) В превозните средства на обществения транспорт се забранява:
1. пътуването на лица в явно нетрезво състояние;
2. пушене и консумиране на храни и напитки, замърсяващи превозното средство;
3. превозването на леснозапалими, взривоопасни, токсични или други подобни вещества застрашаващи

живота и здравето на гражданите;
4. поставянето на материали с порнографско съдържание и/или надписи, предизвикващи враждебност и

насилие;
5. превозване на животни;
6. възпрепятстване на затварянето на вратите от пътниците.
Чл. 5. (1) Леките таксиметрови автомобили извършват таксиметрова дейност след издаване на

разрешение на Кмета на Община Сопот.
(2) Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз по предходната алинея се

определя с решение на Общинския съвет – Сопот.



(3) Броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината се определя с решение
на Общински съвет – Сопот.

(4) Таксиметровите автомобили изчакват клиентите само на означените за това места.
Чл. 6. Забранява се:
1. преминаването, спирането и паркирането на превозни средства през тротоари, паркове, зелени площи

и детски площадки;
2. престоят и паркирането на таксиметрови автомобили, извън определените за тази цел места;
3. движението на транзитни товарни автомобили през централната градска част;
4. паркирането на разстояние по-малко от 10 метра от противопожарни хидранти;
5. движението на МПС, замърсяващи пътната настилка.

Глава четвърта
ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

С ЖИВОТИНСКА ТЯГА

Чл.  7.  ППС с животинска тяга се допускат за движение след регистрация в Община Сопот от
физическото лице или предприятието, което ги стопанисва.

Чл. 8. (1) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена
от собственика.

(2) Длъжностното лице, извършващо регистрацията, вписва данните за собственика или
стопанисващото предприятие и за ППС в регистър по образец. (Приложение № 1)

(3) На собственика или стопанина на регистрираното ППС с животинска тяга се издават регистрационен
номер и регистрационен талон по образец. (Приложение № 2)

Чл. 9. При движение по пътищата, колите с животинска тяга трябва да разполагат с:
1. два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад,  а при движение

през нощта и при намалена видимост - отзад в ляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима
светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство;

2. регистрационен номер, издаден от Община Сопот и поставен на задния капак;
3. регистрационен талон;
4. поставени подопашни престилки.
Чл. 10. Забранява се движението на ППС с животинска тяга по главен път І-6, ограничен от пресечките с

ул. “Йордан Ненов” и ул. “Трети март”- запад и по ул. “Трети март”.

Глава пета
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И

ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСКИ

Чл. 11. Потребността от ползване на право на изключения /пропуски/ за спиране и паркиране се заявява
писмено от превозвачите, а в отделни случаи товародателя или товарополучателя, като се прилагат и
доказателства: договори за превози или доставка, регистрация на търговски обекти, фирми, офиси и други.

Глава шеста
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.  12.  Лицата,  нарушили разпоредбите на тази наредба се наказват с глоби,  размерите на които се
определени в таблица, представляваща неразделна част от наредбата. (Приложение № 3)

Чл.  13.  (1)  Нарушенията на Наредбата се установяват с актове,  съставени от РПУ и/или длъжностни
лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

(2) Въз основа на съставените актове, Кмета на Общината издава наказателни постановления.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните

постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното

постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл. 14. (1) За издадените актове и наказателни постановления се води регистър от длъжностно лице,

определено със заповед на Кмета на Общината.
(2) Сумите по влезлите в сила наказателни постановления се превеждат по определена банкова сметка

на общинския бюджет.
Чл. 15. (1) На длъжностните лица, на които е възложено установяване на нарушения по Наредбата, за

неизпълнение на произтичащите от това задължения се налага глоба до 100 лева.
(2) При нарушение на Наредбата от военнослужещи и служители в системата на МВР за съставените

актове срещу тях се сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.



(3) Наказващите органи могат да уведомяват за наложените наказания обществеността чрез средствата
за масова информация.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 99 и чл. 167 от Закона за движение по пътищата и влиза в сила от датата на публикуването и
в един регионален вестник.

§  2.  Наредбата е приета с Решение № 359,  взето с Протокол №57от 07.11.2006  година от Общински
Съвет – Сопот.

Приложение № 1(към чл.8, ал. 2)

Рег.
№

Дата на
регистрация

Собственост, трите имена на
собственика

Вид на превозното
средство

Промени в
регистрацията,
собствеността, адреса

Приложение № 2 (към чл.8, ал. 3)

ОБЩИНА СОПОТ

Регистрационен талон на пътно превозно
средство с животинска тяга

Регистрационен № ............/ ..................... г.

Вид на ППС ..........................................
(конска, магарешка, волска или друга каруца)

Собственик:.................................................
Адрес: гр./с. ................................................
ул. ........................................... № ................

Извършил регистрацията: .........................
(име, подпис, печат)

Приложение № 3(към чл. 12)

ПО ЧЛЕН ДОЛНА ГРАНИЦА
В ЛЕВА

ГОРНА ГРАНИЦА
В ЛЕВА

Чл. 2 100 500
Чл. 4 50 200

Чл. 5, ал. 1 50 200
Чл. 6 50 200
Чл. 9 50 150
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