
НН  АА  РР  ЕЕ  ДД  ББ  АА    
 

за организацията и безопасността на движението и дисциплината на 

водачите на превозни средства и пешеходците в община Враца 
 

ГГЛЛААВВАА  ППЪЪРРВВАА  

  

ООББЩЩИИ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ::  

 

 Чл. 1. Тази Наредба урежда  въпросите за местните изисквания, ограничения и 
забрани, свързани с движението на пътните превозни средства на териториите за 
общо ползване в Община Враца. 
 Чл. 2. Организацията на движение, на автобусните и тролейбусни линии, 

маршрутите на движение и спирките на превозните средства по градския транспорт 
се определят от Общинския съвет и Кмета на общината, съгласувано с органите на 
МВР. 

 Чл. 3. Общината има задължението да стопанисва и поддържа съоръженията, 
знаците, маркировката, тротоарите и уличните платна, осигуряващи безопасността 
на движението, а кметът на Общината определя длъжностните лица от общинската 
администрация, носещи отговорност за състоянието на конкретните обекти. 

  Чл. 4. Територията на гр. Враца се разделя на зони, както следва: 
4.1. “Зона Ц” – Централна градска част с граници:  
  бул. “Втори юни”, бул. “Крайречен”, бул. “Мито Орозов”,  бул. “Васил 
Кънчов”,  ул. “Екзарх Йосиф”. 

4.2. “Зона А” – включва останалата част от територията на града. 
  Чл. 5. Улиците на гр. Враца се категоризират, както следва: 
5.1. Главна улична мрежа, включваща: бул. “Втори юни”,   

ул. “Георги Апостолов”, бул. “Васил Кънчов”,бул. “Крайречен”, бул. 
“Демокрация”, бул. “Мито Орозов”, бул.“Христо Ботев”, ул. “Стоян Заимов”, 

ул. “Илинден”. 

- Северен обход ЖК “Дъбника” 

- Южен обход ЖК “Дъбника” 

5.2. Второстепенна улична мрежа - останалите улици на града. 
 Чл. 6. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението и 
паркирането на пътните превозни средства (ППС) по улиците и площадите, по 
преценка на Общинската комисия по безопасност на движението,  като в срок до 24 

часа уведомяват съответните полицейски органи. При внезапно възникнала 
опасност за движението на ППС, временни промени в организацията на движението 
въвеждат и компетентните полицейски органи, като незабавно уведомяват 
съответните общински органи. Ограниченията се сигнализират и оповестяват по 
съответния законоустановен начин. 

 

ГГЛЛААВВАА  ВВТТООРРАА  

  

  ЕЕККООЛЛООГГИИЧЧННИИ  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ААВВТТООММООББИИЛЛИИТТЕЕ  
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 Чл. 7. (1) Не се допуска движението на ППС (пътни превозни средства) на 
територията на Община Враца с ниво на вредните емисии над допустимите 
стойности. 

  (2) Периодичността на проверяване нивото на вредните емисии 
(въглероден окис и димност) в отработените газове на автомобилите, които се 
движат на територията на общината е най-много 12 месеца. 
  (3) Проверяването се извършва в лицензирани за тази дейност пунктове. 
  (4)  Проверката се удостоверява със специален знак (по образци) с 
перфориран срок на валидност (месец, година). 
  (5) Измененията по този член не се отнасят за автомобили с катализатор. 
 

ГГЛЛААВВАА  ТТРРЕЕТТАА  

  

ГГААРРААННТТИИРРААННЕЕ  ННАА  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕТТОО  ППОО  УУЛЛИИЧЧННИИТТЕЕ  ППЛЛААТТННАА  ИИ  

ТТРРООТТООААРРИИТТЕЕ  ВВ  ССЕЕЛЛИИЩЩААТТАА  ООТТ  ООББЩЩИИННАА  ВВРРААЦЦАА  

 

  Чл. 8. (1) За извършване на строителни, ремонтни и други работи по 
прилежащите към улиците сгради се разрешава заемането само на прилежащата 
тротоарна ивица. 
  (2) В изключителни случаи за целите по ал. (1) може да се вземе до 
половината от уличното платно. 
 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. По проект, 
съгласуван със сектор “Пътна полиция” при КАТ – РДВР – Враца и разрешение, 
издадено от Кмета на Общината или кметовете на кметства. 
  (2) Извършителят на строително-ремонтните работи 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 комунална 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 със сектор “Пътна полиция” към КАТ - Враца временната организация на 
движение и график за възстановителните работи. 

  (4) Лицата, които работят върху платното на улицата, трябва да са 
пълнолетни и да са облечени през деня с оранжев работен костюм или 
дневносветеща сигнална жилетка, а през нощта тези облекла трябва да имат 
светлоотразяващи елементи. 

 Чл. 10. При извършване на строителство или ремонт на улични платна или 
тротоари задължително се изпълняват  скосявания на бордюрите на местата за 
преминаване на пешеходци – за улесняване движението на детските и инвалидни 
колички. 

 Чл. 11. (1) Забранява се поставянето на контейнери и кофи за смет и на 
всякакви други предмети на уличните платна или в зоната на кръстовищата, водещо 
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до ограничаване на видимостта на преминаващите през тях ППС, както и 
затварянето им с вдигащи се  бариери или други съоръжения. 
  (2) Забранява се извършването на търговска дейност върху уличните 
платна, с изключение на превозна и паркингова дейност. 
  (3) Изключение от забраната по ал. 1 се допускат за поставяне на 
подвижни пътни знаци. 

 Чл. 12. (1) Забранява се разполагането на съоръжения за търговска дейност (в 
т.ч. маси и столове пред търговски обекти, сергии, щандове, саксии) върху 
тротоарите, ако заемат повече от половината от ширината им или ако не е осигурена 
ширина на свободно преминаване на пешеходците по тротоара – най-малко 1,5 м 

откъм уличното платно при спазване на условията по чл. 23, ал. 3. 

  (2) Забраната по ал. 1 не се отнася за пешеходните зони. 

  (3) Забранява се поставянето върху тротоарите на всякакви предмети, 

създаващи затруднения за движението на пешеходците, освен ако има специално 
разрешение за това от кмета на Общината. 
 

ГГЛЛААВВАА  ЧЧЕЕТТВВЪЪРРТТАА  

  

ООППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ССЪЪООРРЪЪЖЖЕЕННИИЯЯТТАА,,  ООББССЛЛУУЖЖВВААЩЩИИ  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕТТОО  

 Чл. 13. (1). Забранява се умишленото повреждане или отстраняване на пътни 
знаци, маркировки, парапети, светофари, уредби, улично осветление, настилки, 

решетки на отводнителни шахти, тротоари, разделителни ивици, изкуствени 
неравности, подлези, надлези, спиркови знаци, съоръжения за пътници по спирките, 
намиращи се по улиците, площадите, паркингите и др. територии за общо ползване. 
  (2) Забранява се поставянето или преместването на съоръженията по 
преходната алинея без разрешение на стопанисващите ги организации и без 
съгласуване с Общинската комисия по безопасност на движението. 
  Чл. 14 (1). Забранява се използването на символи и буквени  шрифтове, 
прилагани при пътните знаци за реклами, плакати и сигнализационни материали по 
улиците или чрез мигащи светлини, за да не се отклонява вниманието и да не се 
затруднява възприемането на пътните знаци от водачите на ППС.  

  (2). Забранява се поставянето върху средствата за пътна сигнализация на 
предмети, нямащи отношение към организацията на движението. 

  

ГГЛЛААВВАА  ППЕЕТТАА  

  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕНН  ГГРРААДДССККИИ  ТТРРААННССППООРРТТ  ИИ    

ТТААККССИИММЕЕТТРРООВВИИ  ППРРЕЕВВООЗЗИИ  

 

  Чл. 15. Спирането на тролейбуси и автобуси за качване и слизане на пътници 
става само плътно до бордюра на тротоара или в специалните уширения, ако има 
такива. 
 Чл. 16. Забранява се умишлено затрудняване или спиране на движението на 
превозни средства от граждани, освен в случаите, предвидени в нормативните 
актове. 
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 Чл. 17. (1) Забранява се спирането на превозни средства за обществен 
транспорт в гр. Враца и населените места в Общината във втори ред на пътното 
платно за извършване слизане и качване на пътниците. 

(2) Забраната по ал. 1 се отнася и за таксиметрови автомобили и за микробуси, 

превозващи пътници. 

 Чл. 18. (1) Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените 
за целта места. 
 (2) Местата по предходната алинея се определят с решение на Общинския 
съвет. 
 

ГГЛЛААВВАА  ШШЕЕССТТАА  

 

ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ВВЕЕЛЛООССИИППЕЕДДИИССТТИИ  

 

 Чл. 19. (1) Допуска се движение на велосипедисти  в пешеходни зони, в 
паркове и градини само при наличие на велосипедни алеи или пътеки, означени по 
съответния начин за деца до 12 год. 
    (2) Забранява се управлението на велосипеди, управлявани от деца до 14 

годишна възраст по главната улична -мрежа на гр. Враца и главните улици на 
селищата в Общината. 
  (3) Забранява се возенето на две или повече деца на един велосипед. 
   (4) Забранява се карането на велосипеди в тъмните периоди на 
денонощието и без необходимото задължително оборудване, като спирачки, 
светлоотразители и сигнализация. 
  Чл. 20. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението си да не 
създават затруднения или опасности за движението на моторните превозни средства 
по уличните платна на кръстовищата и особено при светофарното им регулиране. 
 

ГГЛЛААВВАА  ССЕЕДДММАА  

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЯЯ  ННАА  ДДВВИИЖЖННИИЕЕТТОО  

ННАА  ППРРЕЕВВООЗЗННИИ  ССРРЕЕДДССТТВВАА  
 

 Чл. 21. Транспортните схеми на организацията на движението на територията 
на Община Враца се приема от специализираните органи и се одобряват от Кмета на 
Общината. 
 Чл. 22. Подробните планове за организацията на движението на територията 
на Общината се обсъждат и приемат от Общинската комисия по безопасност на 
движението (ОбКБД). 

 Чл. 23 (1) Временен режим на движение на ППС и пешеходци поради 
ремонти, аварии, строителство, обществени и спортни прояви по главната и 
второстепенна улична мрежа на гр. Враца се определя от ОбКБД, съгласувано с 
КАТ “Пътна полиция” – Враца. 
  (2) Временният режим на движение в  останалите селища в Общината се 
определя от съответното кметство, с изключение на пътищата от Републиканската 
пътна мрежа (РПП).  
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  (3) Всички планове на физически и юридически лица, предвиждащи 
изграждане и ремонт на строителни обекти или подземна и надземна 
инфраструктура, касаещи улични платна, пешеходни ивици и зони или общински 
терени публична общинска собственост се съгласуват с Кмета на Общината и на 
Кметството и “Пътна полиция” – КАТ при РДВР - Враца. 
 Чл. 24.Забранява се: 
    (1) Движението на всякакви ППС по плочниците на пешеходната зона, 
находяща се на бул. “Н.Войводов”, ул. “Лукашов”, ул. “Хр. Ботев”, ул. “Търговска” 

и площад  “Христо Ботев” в гр. Враца, а зареждането на магазините да става от най-

близките прилежащи улици.            (2) Движението на товарни автомобили в 
зона “Ц” на гр. Враца; 
  (3) Движението на трактори, селскостопански машини и различни 
каруци с животинска тяга в зона “Ц” на гр. Враца; 
 Чл. 25 (1) Забранява се местодомуването на автобуси, товарни автомобили, 

трактори, ремаркета и други специализирани самоходни машини в зона “Ц” и 
главната улична мрежа, площадите, зелените площи, паркингите на територията на 
гр. Враца с изключение на определените за тази цел места. 
  (2) Забранява се местодомуването на катастрофирали и снети от отчет 
МПС извън определените от Кмета на общината за тази цел места.  
 Чл. 26.Изключение от забраните се допуска срещу пропуск: 
    (1) На товарни автомобили и строителни машини – за извършване на 
строителни работи по най-късия път за срока по одобрения график за строителство 
от Кмета на Общината; 

 (2) За товарни автомобили,  зареждащи търговски обекти в Зона “Ц” за 
сезон “Пролет – лято” от 22

00
 – 6

00
 часа и за сезон “Есен – зима” от 20

00
 до 700

 часа. 
  (3) За автомобили, превозващи парични суми за финансовите 
институции; 
  (4) За товарни автомобили, зареждащи с хляб специализирани магазини 
за хляб.  

  (5) За автобуси, обслужващи хотелите и туристите при разглеждане на 
забележителностите на град Враца.  
  (6) За автомобилите, обслужващи вътрешни обекти, сгради и 

съоръжения, паркове и градини; 

  (7) За автомобили на инвалиди и друг специализиран превоз. 
 Чл. 27. Редът за издаване на пропуски се определя от кмета на общината след 
предложение от ОбКБД – Враца. 
 Чл. 28. Забранява се учебното управление на автомобили в зона “Ц” на гр. 
Враца в работни дни от 700

 ч. до  10
00

 ч. и от 16
00

 ч. до 19
00

 ч. 
 Чл. 29. Сметоизвозването и метенето със специализирани автомобили на 
пешеходната зона и на булевардите с тролейбусен транспорт се извършва от 500

 ч. 
до  700

 ч. и от 20
00

 ч. до 23
00

 ч., а миенето – през летен сезон от 22
00

 ч. до 600
 ч., през 

зимата – само денем съобразно температурата и възможностите. 
 Чл. 30. Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, 
необорудвани с престилки за животинските отпадъци, а също и без 
светлоотразители, сигнални и осветителни знаци. 
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 Чл. 31. Забранява се движението на състезателни автомобили и мотоциклети с 
форсирани двигатели на самоход във всички селища в Общината с изключение на 
предварително утвърдените състезателни трасета от Кмета на Общината и РПУ. 

 Чл. 32. Забранява се: 
   1. Повреждането и преместването на пътни знаци, маркировка и други 
съоръжения,  и сигнализация, свързани с безопасността на движението от 
неоторизирани лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пъте-
показателните жалони. 

 2. Оставането на катастрофирали или спрени от движение МПС по уличните 
платна, тротоарите, паркингите и пешеходните зони за повече от 1 месец. 

 3. Оставянето на строителни, отоплителни, амбалажни и други материали по 
тротоарите за повече от 48 часа, а по уличните платна, паркингите и пешеходните 
зони – за повече от 12 часа. 
 4. Движението на пътни превозни средства с животинска тяга по централните 
улици на селищата и ЦГЧ на гр. Враца, освен на определените места за пресичане, 
както и управлението им от лица под 16-годишна възраст. 
  5. Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата в и 
извън населените места. 
  6. Движението на превозни средства с лош външен вид и кални колела, а също 
и превозващите на необезопасени и лесно разпиляеми товари. 

  7. Поставянето на бетонни или други трайно закрепени рамки по бордюрите за 
изкачване на превозните средства. 
 

ГГЛЛААВВАА  ООССММАА  

  

ППААРРККИИРРААННЕЕ  ИИ  ППРРИИННУУДДИИТТЕЕЛЛННИИ  ММЕЕРРККИИ    

ППРРИИ  ННЕЕППРРААВВИИЛЛННОО  ППААРРККИИРРААННЕЕ  

 

 Чл. 33. Местата за паркиране в селищата на Общината и в гр. Враца се 
определят ежегодно от Общинската комисия по безопасност на движението – гр. 
Враца. 
 Чл. 34. Забранява се паркирането на товарни автомобили с общо тегло над 4 т, 
на ремаркета с общо тегло над 2 тона и на автобуси с над 20 пътнически места по 
улиците, площадите, паркингите и други площи за общо ползване, намиращи в ЦГЧ 

на гр. Враца и по централните улици на селищата от Общината. 
 Чл. 35. Местата за паркиране на автомобили за служебни нужди по улици, 

площадки и паркинги – общинска собственост, могат да бъдат ползвани срещу 
заплащане от юридическите лица и едноличните търговци. 

 Чл. 36. Забранява се паркирането и престоя на товарни автомобили от 
международния транспорт в чертите на град  Враца, освен в обособените и указани с 
пътни знаци, табели и маркировки паркинги, специализирани за тази цел. 
 Чл. 37 (1) Отстраняване на автомобили паркирани в нарушение на правилата, 
се извършва от полицията или от упълномощени от кмета длъжностни лица  
съгласно чл. 168 от Закона за движение по пътищата чрез специализирано превозно 
средство. 
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  (2) Отстранените автомобили се транспортират само до определени 
паркинги и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняване, 
транспортиране и паркирането от собствениците. Отстраняването на автомобил и 
транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се 
нанасят вреди. 

  (3) Редът за извършване дейността по принудително отстраняване на 
автомобилите, за установяване на нарушенията, за определяне размера на разходите 
за дейността и заплащането се предлага от Кмета на Общината и влиза в действие 
след одобряване от Общинския съвет. 
 Чл. 38 (1) При неправилно паркирани автомобили може да се използват 
технически средства за принудително задържане. 
  (2) Блокирането на колело при неправилно паркиран автомобил с 
техническото устройство “скоба” се извършва от РПУ или по негово нареждане, 
като устройството се сваля след заплащане разноските по поставянето и свалянето 
му. На предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача с указания за 
реда за освобождаването му. 
  (3) Забранява се повреждането на скобата или освобождаването Ј от 
други лица, освен от упълномощените за това. 
 Чл. 39.  Не се блокират колелата, а се отстраняват по реда на чл. 37, ал. 1 от 
тази Наредба автомобилите, паркирани на кръстовища в зоната на изчакване при 
светлинно регулираните кръстовища, а също паркираните във втори ред спрямо 
другите паркирани коли, при вход или изход на гараж или паркинг, когато спират 
или затрудняват движението по улицата. 
 Чл. 40. При престояване на блокиран със скоба автомобил повече от четири 
часа, той може да бъде отстранен от мястото на паркирането по реда на чл. 37, ал. 1, 

като водачът или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, 
заплаща и разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането. 
 Чл. 41. Не се блокират колелата и не се отстраняват автомобилите със 
специален режим на движение, предвидени в закона. 
 Чл. 42. Редът за определяне броя на екипите, работещи по блокиране на 
колелата, за установяване на нарушенията, за определяне на разходите за дейността 
и заплащането им, се предлага от Кмета на Общината и влиза в действие след 
одобряване от Общинския съвет. 
 

ГГЛЛААВВАА  ДДЕЕВВЕЕТТАА  

  

ККООННТТРРООЛЛ  ИИ  ССААННККЦЦИИИИ  

  

 Чл. 43. Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета 
на Община Враца или определени от него с писмена заповед длъжностни лица. 
 Чл. 44 (1) За установените нарушения на изискванията по тази Наредба се 
налага  наказание - глоба до 5000 лв., а за едноличните търговци и юридическите  
лица – имуществена санкция до 50 000лв.,ако не подлежи на по- тежко наказание, а 
при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява 
определена професия или дейност. 
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  (2) За явно маловажни случаи на административни нарушения, 
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място 
срещу квитанция глоба от 2 до 10 лв., които  са необжалваеми. 

  (3) За маловажни случаи на административни нарушения, установени 
при извършването им, овластените контролни органи могат да налагат на 
местонарушението глоби от 10 до 50 лв., като за наложена глоба се издава фиш 

съгласно чл. 39, ал. 3 от ЗАНН, като на нарушителя се дава препис, за да може да 
заплати доброволно глобата, която е необжалваема. 
  (4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, 
за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на ЗАНН. 

 Чл. 45 (1) Актовете за установяване на нарушения съгласно изискванията на 
тази Наредба се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община 
Враца и от Началника на Регионалния отдел при Държавната автомобилна 
инспекция. 
  (2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Враца 
или определени от него длъжностни лица. 
  (3) Установяването на нарушенията, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършва по реда, определен от закона за 
административните нарушения и наказания. 
 Чл. 46 (1) Глобите за някои  нарушения на обществения ред в уличното 
движение се определят съобразно следващите алинеи. 

  (2) Навлизане или паркиране на превозни средства в пешеходна зона – 

от 10 до 100 лв. 
  (3) Спиране на превозни средства на спирка на обществения пътнически 
транспорт, ако създават затруднения за функционирането му – от 10 до 50 лв. 
  (4) Спиране на превозни средства във втори ред до паркирани превозни 
средства върху уличното платно – от 5 до 20 лв. 
  (5) Спиране върху уличното платно при наличие само на една лента за 
движение в съответната посока – от 20 до 50 лв. 
  (6) Паркиране върху площади по непозволен начин или от лявата страна 
на платното за еднопосочно движение на улица с двупосочно движение (освен ако 
това не е разрешено по съответния законен начин) – от 20 до 40 лв. 
  (7) Навлизане в кръстовище, независимо от сигнала на светофарната 
уредба, при което се блокира кръстовището и се създават затруднения за 
обществения и градски транспорт – от 10 до 50 лв. 
  (8) Навлизане в еднопосочна улица срещу установената посока на 
движение, при което се създават затруднения или невъзможност за движение на 
други превозни средства в установената посока – от 20 до 50 лв. 
  (9) Разполагане на превозното средство върху уличното платно по 
начин, по който се пречи на движението на автобусите и тролейбусите – от 30 до 50 

лв. 
  (10) Разполагане на превозно средство в зоната на регулирано 
кръстовище в лента, неотговаряща на посоката, в която ще продължи движението 
им, като по този начин пречи на други превозни средства да продължат движението 
си в посоката, за която е предназначена лентата – от 20 до 50 лв. 
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  (11) Паркирането без право върху резервирано паркомясто за служебно 
ползване – от 20 до 40 лв. 
  (12) Движението и паркирането на превозни средства върху тротоари, в 
паркове, градини, зелени площи и градински плочници, освен ако това не е 
разрешено по съответния   начин – от 20 до 200 лв. 
  (13) При повторно нарушение нарушителят се наказва с двойно по-
голяма глоба от първоначалната, но не надвишаваща 500 лв. 
 Чл. 47 (1) С глоба от 50 до 300 лв. се наказват нарушенията по: 

1. Чл. 16 

2. Чл. 24, ал. 1 и ал. 2  

3. Чл. 33 

  (2) с глоба от 30 до 200 лв. се наказват нарушителите по: 
1. Чл. 24, ал. 3 

2. Чл. 31, ал. 1. 

  (3) с глоба от 20 до 100 лв. се наказват нарушителите по: 
1. Чл. 14 

2. Чл. 19, ал. 4 

3. Чл. 25, ал. 1 и ал. 2 

4. Чл. 26 

5. Чл. 29 

  (4) глоба с квитанция до 10 лв. или  с  фиш до 50 лв се наказват 
нарушителите  във всички други случаи. 

 Чл. 48. За особено тежки или като повтарящи се нарушения на изискванията 
на тази Наредба се налагат глоби в размер от 300 до 500 лв. независимо от 
посочения размер на глобите в Глава Девета. 
 Чл. 49. За подправяне, фалшифициране или копиране на пропуските или 
други разрешителни документи, издавани от Кмета на Общината, се налага глоба от 
200 до 400 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание по Закона. 
 

ДДООППЪЪЛЛННИИТТЕЕЛЛННИИ  РРААЗЗППООРРЕЕДДББИИ  

 

 Чл. 50 (1) Административно-наказателна отговорност по тази наредба носят и 
непълнолетните деца, 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 деца, непълнолетни на 
възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно 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. 

 Чл. 51 За нарушения, извършени при осъществяване на дейности от 
предприятия, учреждения, заведения, организации и търговски дружества, 
административно-наказателна отговорност носят работниците и служителите, които 
са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да 
бъдат извършени. 
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 Чл. 52 (1) При установяване на нарушения по членове 11 и 12, освен 
наложените глоби, нарушителите се задължават в тридневен срок да отстранят 
неправилно разположените предмети или съоръжения за търговска дейност. 
  (2) 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. 
 Чл. 53.  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. 
 Чл. 54 (1) Местата за поставяне на  реклами и плакати по чл. 14 се съгласуват 
с отдел “Общинска собственост”, Главния архитект на Община Враца и ОбКБД. 

  (2) За осигуряване изискванията на чл. 12, местата за разполагане на 
всякакви предмети и търговски съоръжения върху тротоарите се съгласуват с отдел 
“Общинска собственост” при Община Враца. 
 Чл. 55 (1) За неспазване изискванията на чл. 25, 33, 35 и 37, ал. 1 върху 
предното стъкло на автомобила се оставя съобщение с покана за заплащане на 
глоба. 
   (2) Ако в 7 (седем)дневен срок глобата по предходната алинея не бъде 
заплатена, на собственика на автомобила се съставя акт и се налага нова глоба, в 
двоен размер на първоначалната, но не по-висока от 500 лв. 
 Чл. 56. Разрешенията по чл. 8 се издават от Кмета на Общината, съгласувано 
със Сектор “Пътна полиция” - КАТ  при РДВР Враца и Общинската комисия по 
безопасност на движението. 
 

 Настоящата Наредба се издава въз основа на чл. 21, т. 13 и чл. 22 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и отменя Наредба № 2 на 
Общински съвет – Враца. 
  Наредбата е приета от Общински съвет – Враца, Протокол № 46, Решение № 

262/ 03.07.2003 год.  
 

   

               

       


