
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН
гр. Куклен  4101, област Пловдив, ул. “Ал. Стамболийски” № 43, тел.: 03115/2120, obskuklen@abv.bg,  www.kuklen.org

Н А Р Е Д Б А   № 2

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО 
И ДИСИЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ И ИЗВЪРШВАНЕТО

НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ С МПС НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КУКЛЕН

/изм. с Решение № 207, взето с протокол № 27 от 28.11.2008 г., 
изменена с НИД приета с Решение № 271 , взето с протокол № 34/27.03.2009 г.;

изм. с реш. № 486, взето с протокол № 44 от 30.08.2017г./  
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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 и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците и
извършване на обществен превоз на пътници с ПМС на община КУКЛЕН.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОРГАHИЗАЦИЯ HА ДВИЖЕHИЕТО

Чл.2. /изменена  с  НИД приета  с  Решение  № 271 ,  взето  с  протокол  № 34/27.03.2009  г./
Принципните схеми на организация на движението в селищата на територията на
община Куклен се приемат, съгласувано с комисията по законността и обществения
ред към община Куклен и съответната териториална  служба от системата на  МВР,
отговаряща за община  Куклен

Чл.3. Подробни планове за организацията на движението на територията на
Общината се приемат от Общинския съвет.

Чл.4.ал.1  /  изменена  с  НИД  приета  с  Решение  № 271 ,  взето  с  протокол  №  34/27.03.2009  г./

Временен режим на движението поради ремонт, аварии, строителство, обществени
и спортни прояви  се  определя  от  кмета  на  общината,  кмета  на  кметството  или
кметския наместник, съобразно населеното място, за което се отнася, съгласувано
със съответната териториална  служба от системата на  МВР, отговаряща за община
Куклен.

Ал.2 /нова,  НИД приета с  Решение  № 271 ,  взето с  протокол № 34/27.03.2009 г./ За
въвеждането на  временен режим по ал. 1    в   населените места, без град Куклен,
кмета на кметството и/ или кметския наместник  уведомява кмета на общината. 

Чл.5.т.1 /изменена с НИД приета с Решение № 271 , взето с протокол № 34/27.03.2009 г./
Забранява се престоят и паркирането на МПС по основната улична мрежа, в т.ч.
тротоарите,  и  в  участъците  от  пътищата  от  републиканската  пътна  мрежа  в
населените места на територията на Общината. Списъкът на основните улици се
утвърждава със заповед на кмета на общината и се обявява в  съответните кметства.

2.  /изменена  с  НИД  приета  с  Решение  №  271 ,  взето  с  протокол  №  34/27.03.2009  г./
Забранява се престоят на катастрофирали и/или снети от отчет МПС по уличните
платна и тротоарите, площадките и зелените площи на територията на Общината  

3.  /изменена  с  НИД  приета  с  Решение  №  271 ,  взето  с  протокол  №  34/27.03.2009  г./
Забранява  се  спирането  и  паркирането на  МПС върху тревните площи и върху
тротоарите, с изключение на случаите, когато от тротоара остава свободна площ от
поне 1.5 м. за преминаване на пешеходци.

4.  Забранява  се  движението  на  верижни  машини  по  асфалтирани  пътни
платна на населените места.
              При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв.

Чл.6.1. Превозните средства, обслужващи строителните обекти и забранени
за движение улици със съответна сигнализация, изпълняват предписанията на ЗДП.
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 2.При замърсяване на уличните платна със строителни и други материали,
виновният поема разходите по почистване и възстановяване.

      При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лв.
Чл.7. /изм. с реш. № 486/30.08.2017г./ (1) Работите, свързани с разкопаване на улични

и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се извършват въз основа
на  разрешение  за  строеж.  За  започването  на  строежа  възложителят  уведомява
съответната  общинска  администрация  след  съгласуване  с  органите  по
безопасността на движението.

(2) При  повреди  на  подземните  мрежи  и  съоръжения  на  техническата
инфраструктура,  които трябва да бъдат отстранени незабавно, възложителят или
експлоатационното дружество може да започне работите веднага, като уведоми за
това  съответната  Общинска  администрация  и  собствениците  на  засегнатите
поземлени имоти.

Чл.8. Собствениците на селскостопанска техника с теглителна сила до 200
кг., а така също и тези с животинска тяга, с изключение на мото култиваторите са
длъжни да ги регистрират в съответните кметства.

      При нарушение се налага глоба до 150 лв.
Чл.9. Забранява се движението на състезателни автомобили и мотоциклети с

форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на населените места на
Община Куклен с изключение на предварително утвърдените състезателни трасета
от Общината и РДВР.

Чл.10.Извършването на обществен превоз на пътници с МПС на територията
на  Общината  се  извършва,  съгласно  изискванията  на   Hаредба  №  1  на
Министерството на транспорта.

1. С редовно издаден документ за платена превозна цена.
При нарушение се налага санкция по Закона за движение по пътищата.
Чл.11.  Разпоредбите  на  Hаредба  №  2  относно  режима  на  движение  се

прилагат  след  обозначението  на  определените  улици  и  места   със  съответната
маркировка и знаци, предвидени в ППЗД.

Чл.12.1. Установяване на нарушенията на Hаредба № 2, налагането на глоба
на местонарушението, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления става по реда на ЗАHН.

2.  Актовете  за  установяване  на  нарушенията  се  съставят  от  определените
длъжностни лица и органи.

3.  Hаказателните постановления за нарушение на  Hаредбата  се издават  от
Kмета на Община Куклен или от оторизираните за тази цел от него органи.

Чл.13.Kонтролът по изпълнението на настоящата Hаредба се осъществява от
службите на полицията и общинската администрация.

Чл.14. Hаредбата се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза  в сила 10
дни след обнародването й.

Чл.15.  Hастоящата  Hаредба  е  приета  на  заседание  на  ОбС  на  07.11.2001  г.  с
Решение № 8 Протокол № 5, изм. с Решение № 207, взето с протокол № 27 от 28.11.2008
г., изменена с НИД приета с Решение № 271 , взето с протокол № 34/27.03.2009 г./.   
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