ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЮБИМЕЦ ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
Докладна записка относно: Изменение и
допълнение на Наредба № 4 за дейността по
организацията на движението и дисциплината на
водачите на превозни средства и пешеходците на
територията на Община Любимец, приета с
Решение № 74, Протокол № 11 от 02.12.2004
година
Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община
Любимец

Р Е Ш Е Н И Е

№ 153
на ОбС, прието с протокол № 15 от 30.11. 2016 г.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
Общински съвет – Любимец

Р Е Ш И:

Приема изменения и допълнения на Наредба № 4 за дейността по организацията на движението
и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община
Любимец, приета с Решение № 74, Протокол № 11 от 02.12.2004 година, както следва:
РАЗДЕЛ ІІ
ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ
§1. Изменя и допълва т.1 на чл.2 както следва:
Чл.2 Територията на град Любимец се разделя на зони, както следва:
1. Зона «А-Пешеходна», с граници: пл. «Трети март»; ул. «Републиканска» до
кръстовището с ул.«Отец Паисий»; ул. «Цар Освободител» от пл. «Трети март» до Централен
паркинг;
§2. Изменя и допълва т.1 на чл.3, както следва:
Чл.3 Улиците на града се класифицират както следва:
1

1. Главна улична мрежа включва: бул."Одрин"; ул."Шар планина"; ул."Любен
Каравелов"; ул."Отец Паисий", продължава в ул."Ивайловградска"; ул."Дамян Груев", продължава в
ул."Ал.Стамболийски"; ул."Хр. Ботев"; ул."Васил Друмев", ул.“Цар Симеон“, продължава в ул.“Цар
Кубрат"; ул.„Цар Освободител“, ул.„Желязко Терпешев“, ул.“Граф Игнатиев“, ул."Републиканска"от кръстовището с ул."Отец Паисий“, ул."Бяло море"; ул.“Васил Левски", продължава в
ул.“Църковна"; ул.“Стефан Караджа“; ул."Тракия";
РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
§3. Създава нов чл.5а, със следното съдържание :
Чл.5а (1) Разрешената максимална скорост за движение по улиците на гр. Любимец и в
населените места на територията на Община Любимец е до 50 км./ч, което се сигнализира със
съответните пътни знаци за начало и край на населеното място.
(2) За ограничаване на скоростта на МПС в населените места се допуска поставянето на
напречни неравности.
(3) Разполагането на неравностите се извършва по улици, преминаващи покрай учебни
заведения, детски ясли и градини, спортни и детски площадки, на главни улици, както и на места с
концентрация на пътно транспортни произшествия, за които е доказано, че причините за тях са
несъобразена скорост на МПС.
(4) Монтирането на съоръженията по ал.2 става по предложение на Общинската комисия по
безопасност на движението, със заповед на кмета на общината.
§4. Създава нова ал.4 на чл.6, със следното съдържание :
(4) Пътни знаци, пътни светофари и други пътни принадлежности, чието поставяне е било
наложено поради временна промяна на пътните условия или въвеждане на временни ограничения
или забрани, трябва да бъдат демонтирани от съответните органи веднага след като отпадне
необходимостта от тях.
§5. Изменя и допълва текста на чл.7, както следва :
Чл.7 (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства в зона "А" "Пешеходна", с изключение на:
1. Превозните средства със специален режим на движение, само когато спешността на
задачата изисква това (Спешна медицинска помощ, Противопожарна охрана и Полиция).
2. Автомобилите на Дейност „Чистота, благоустройство и обществен ред“, в часовете по
график, определени от общинска администрация.
3. Служебни автомобили на банки, извършващи инкасова дейност – с пропуск, издаден от
ОбА, съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Любимец.
4. Служебни автомобили на фирми, извършващи охранителна дейност - с пропуск, издаден
от ОбА, съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Любимец.
5. Автомобилите на живущите в зона „А - Пешеходна” – с предоставен безплатен пропуск за
всеки първи автомобил, а за всеки следващ - с пропуск, издаден от ОбА, съгласно Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Любимец.
(2) Паркирането в пешеходната зона е забранено.
(3) Движението в зона "Б" се извършва съгласно съществуващата организация.
§6. Изменя и допълва текста на чл.9, ал.1, както следва :
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Чл.9 (1) Забранява се паркирането на МПС, което е негодно, разкомплектовано,
катастрофирало, със значителни повреди или снето от отчет /без регистрационни номера/, спрени от
движение МПС по тротоари, улици, площади, открити улични и извънулични паркинги, общински
пазар, терени публична общинска собственост;
§7. Изменя и допълва текста на чл.10, както следва :
Чл.10. Движението и паркирането на превозни средства при провеждане на неделния пазар
се организира от служители на Общинска администрация, съгласувано с Комисията по безопасност
на движението.
§8. Изменя текста на чл. 11 както следва :
Чл.11 (1) Забранява се движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени
колела и железни грайфери, гуми с шипове по пътищата с асфалтови покрития, освен в случаите на
снегопочистване и аварийни ситуации;
(2) Забранява се превоз на мокри материали, които наводняват пътното платно;
(3) Забранява се влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяване на пътното
платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
(4) Забранява се влаченето и разпиляването на дървета, слама и други подобни по пътното
платно.
(5) Забранява се паркирането в населено място на пътно превозно средство, превозващо
опасен товар.
(6) Забранява се ограждането и поставянето на съоръжения на част от улиците, площадите,
тротоарите и откритите паркинги, с цел паркиране на лично превозно средство;
(7) Забранява се управлението на МПС, които не са регистрирани по установения ред или са
без регистрационни табели.
(8) Забранено е извършването на товарно-разтоварни работи в следните случаи:
1. в населени места от 22 до 6 часа, когато това предизвиква шум;
2. когато с това се създава опасност за движението.
(9) Забранява се престоя и паркирането на товарни автомобили над 18 тона по уличната
пътна мрежа на града.
(10) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани
съгласно изискванията в Глава II от ППЗДП, както и без оборудване с престилки за екскрементите,
отделяни от животните.
§9. Изменя текста на чл.12, както следва:
Забранява се разполагането на строителни и други материали на тротоарите по начин,
ограничаващ видимостта за водачите на МПС и пречещи на пешеходците.
РАЗДЕЛ ІV
АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§10. Създава нов текст на чл.14 със следното съдържание :
Чл. 14 (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба и съставяне на актове
за установяване на нарушения се възлага на служителите на Участък „Полиция“ гр.Любимец.
(2) Наказателните постановления за нарушения на Наредбата се издават от кмета на
общината или определен от него с писмена заповед заместник-кмет по реда на ЗАНН.
(3) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола, постъпват в
бюджета на общината.
§11. Изменя текста на чл.15, както следва :
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Чл.15 За нарушение на чл. 7, ал.1 и ал.2, извършилите се наказват с глоба от 50 до 300 лв.
§12. Създава нови чл. 16, чл.17с текст:
Чл.16. При констатирани нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и
конкретно определена санкция в Закона за пътищата, на лицата, извършили или допуснали
нарушението, се налагат санкциите, предвидени в тази наредба.
Чл. 17. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на
извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с
фиш в размер до 50 лева. Издаденият фиш трябва да съдържа: данни за длъжностното лице, издало
фиша, за самоличността на нарушителя, за мястото и времето на нарушението, за нарушените
разпоредби и за размера на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата и от
нарушителя, когато е съгласен с наложената глоба. Доброволно се счита плащане, извършено в
седем дневен срок от датата на издаването на фиша.
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената
глоба (санкция), и отказва да подпише фиша му се съставя акт за установяване на административно
нарушение.
(3) Фиш за неправилно паркирано пътно превозно средство може да се издаде и в отсъствие
на нарушителя. В този случай първият екземпляр се закрепва на видно място към пътното превозно
средство, като се вземат мерки той да не се повреди, с което се счита за връчен. Вторият екземпляр
се изпраща по пощата на собственика на пътното превозно средство, а третият екземпляр остава за
съхранение в службата за контрол.
(4) Издаден фиш, глобата (санкцията) по който не е платена доброволно в седем дневен срок
от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

§13. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов §5 с текст:
§5 Изменения и допълнения на наредбата са приети с Решение № 153 взето с Протокол
№15/30.11.2016г. на Общински съвет Любимец и влизат в сила от датата на публикуването й в сайта
на общината.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС…………………..
/ М.Станкова/
МС/ГА
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