НАРЕДБА
за организация на движението на територията на община Върбица
Приета с решение на Общински съвет № 3 по Протокол №8 от 31.07.2019г.

ГЛАВА І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Тази наредба урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с
организацията на движението на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Община
Върбица. Наредбата не се прилага за улиците в населените места и селищните образувания,
които едновременно са участъци от републикански или общински пътища.
Чл.2. /1/ Забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или участъци от
тях от ППС, както и регламентирането и създаването на пешеходни зони, се въвеждат с
решение на Общински съвет- Върбица по предложение на кмета на Община Върбица.
/2/ Временни забрани за обществено ползване на улици, площади, пътища или
участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на Община Върбица в следните
случаи:
1.

за извършване на планирани ремонти - за срок до 6 /шест/ месеца.

2.
природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия,
водещи до възникване на опасност за сигурността на движението за срок до 6 /шест/ месеца.
3.
организиране на търговия на открито - за срок до 24 часа, веднъж седмично, на
точно определени места и с точно определени срок и граници.
4.

провеждане на масови спортни и културни мероприятия - за срок до 3 /три/

5.
/три/ дни.

провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия за срок дo 3

дни.

6.

за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа.

/3/ Забрани по предходната алинея се въвеждат с решение на Общински съвет Върбица,
в случай, че срокът им е по-дълъг от предвидения в ал.2.
/4/ Лицата, организатори на мероприятията по т.З, т.4 и т.6, подават молба до кмета на
Община Върбица не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.
/5/ Организаторите на проявите по ал.2, т.З и т.6 заплащат за предоставената им
услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на
територията на Община Върбица, област Шумен, приета от Общински съвет Върбица.
/6/ Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал.2, се закриват
за срока на забраната.
/7/ Забраните по ал.1 и ал.2 се сигнализират по съответния ред и са за сметка на
организаторите.
СТР. 1 ОТ 10

ГЛАВА ІІ. ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
РАЗДЕЛ І. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.3. За организация на движението на територията на община Върбица се изготвя
Генерален план за организация на движението (ГПОД) за населените места и проекти за
организация на движението /ПОД/ извън границите на населените места.
Чл.4. /1/ При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на
Наредба № 1/17.01.2001 г. на МРРБ, за организиране на движението по пътищата.
/2/ Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в общинската комисия по
безопасност на движението. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение
от Общински съвет - Върбица.
/3/ Приетите проекти се одобряват от кмета на община Върбица.
РАЗДЕЛ ІІ. СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ
Чл.5. Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на
територията на Община Върбица е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11
"Начало на населено място" и Д 12 "Край на населеното място".
РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ
Чл.6./1/ За организиране и регулиране на движението по улиците се използват
самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци и други средства за
регулиране и сигнализиране.
/2/ Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в
тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД и се съгласуват със
Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР- Шумен.
Чл.7./1/ Поставянето на пътна маркировка и пътни знаци става по проекти за
организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.
/2/ Право да поставят пътна маркировка и пътни знаци имат лицата, на чието име са
съгласувани проектите.
Чл.8. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до кмета на община
Върбица. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.
РАЗДЕЛ ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ
Чл.9. /1/ При необходимост от строително – монтажни работи /СМР/ по улиците или
по прилежащи на тях недвижими имоти, лицата, които ще ги извършват, подават молба до
кмета на Община Върбица. Към молбата се прилагат задължително проект за Временна
организация на движението /ВОД/, изработен съгласно действащото законодателство,
както и график за съответния вид работа. Проектите за ВОД и графиците задължително се
съгласуват със Сектор „Пътна полиция” при ОДМВР- Шумен. Максималният срок за
съгласуване е до 1 месец от подаване на молбата.
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/2/ Когато проектите предвиждат извършването на работи по улици, по които се движат
ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, дирекция
"РРХДИП" уведомява писмено ръководствата на търговските дружества, извършващи
превоза, за въведената ВОД и за срока на действието й.
/3/ Чрез средствата за масово осведомяване се прави съобщение за създадената ВОД
и за срока на действието й, в подходящ срок преди началото на извършване на работите.
/4/ Лицата по ал. 1 почистват и възстановяват за своя сметка засегнатите: подземна
инфраструктура, улици, пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта, като
заплащат извършването на допълнителния пробег от ППС за обществен превоз на
пътници по редовните линии на градския транспорт. За целта, преди издаването на
разрешението за извършване на определената работа, лицата сключват договор с кмета
на Община Върбица или упълномощено от него лице - когато работите по ал.1
засягат улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните
линии на градския транспорт.
Чл.10. Лицата, извършващи работи по чл.9, ал.1, след одобряването на
проектите и издаването на необходимите разрешения за работа, поставят съответната
сигнализация за създадената ВОД, осигуряваща безопасността на движение на ППС и
на пешеходците. Те следва да поддържат в изправност сигнализацията през целия
период на работа. След приключване на работата своевременно да я премахнат и да
възстановят постоянната сигнализация.
Чл.11./1/ При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от
техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество –
собственик или ползвател на съоръжениятОа, е длъжно, преди започване на работа по
отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване
движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и
незабавно да уведоми дежурния на Община Върбица, РУ- Велики Преслав и средствата
за масово осведомяване.
/2/ В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа,
дружеството по ал. 1 писмено уведомява дирекция "РРХДИП" и представя проект за ВОД
и график за работа.
Чл.12./1/ За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по
прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на
част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на
пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи
предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/2/ По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на
СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното
платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на
пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи
предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра.
/3/ Заемането на цялото пътно платно и тротоари за извършване на работи по чл.
9, ал. 1 се извършва само с решение на Общински съвет Върбица.
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/4/ В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва
размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на
извършване на работите.
Чл.13. В случаите по чл.12 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на
Община Върбица или упълномощено от него лице, в който се определят размера на
заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване;
задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние
на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата
на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Върбица.
Чл.14./1/ За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска
използването на напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в Закона за
движение по пътищата.
/2/ Неравностите по ал.1 се разполагат когато е налице поне едно от следните условия
1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със
зрителни, слухови или двигателни затруднения;
2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини,
спортни и детски площадки, здравни заведения;
3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е
доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.
Чл.15./1/ За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците,
за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и
насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците
могат да се поставят предпазни ограждения /верижен или тръбно-решетъчен парапет/.
/2/ За ВОД по чл. чл.9, 11 и 12 може да се използва и преместваем тръбно-решетъчен
парапет.
/3/ Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска
поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите
с ППС.
Чл.16. /1/ Община Върбица поставя напречни неравности за снижаване на скоростта
на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови
елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на Община
Върбица. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в
бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на Община Върбица, в
която участват представители на Община Върбица и РУ- Велики Преслав.
/2/ За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за
тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на
действащото законодателство.
/3/ Всички лица, желаещи да поставят за своя сметка напречни неравности за
снижаване на скоростта на ППС по улиците и предпазни ограждения, подават молба до кмета
на Община Върбица. Молбата задължително съдържа: обосновка за необходимостта от
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поставянето на съоръженията и техния вид, срокът за поставянето им, схема за разполагане и
лицето, което ще ги поддържа.
/4/ В 30 дневен срок от подаването на молбата кметът на Общината разрешава или
отказва поставянето на съоръженията. В разрешението се посочва молителя, основанието,
обосновката, срока, вида на съоръженията и лицето, което ще ги поддържа.
/5/ Лицата поставят съоръженията съобразно разрешението по ал.4, при спазване на
действащото законодателство.
/6/ Отказите за разрешение се обжалват по реда на АПК.
/7/ След отпадане на необходимостта от поставяне на съоръженията или при изтичане
на срока на разрешението за поставянето им, те се премахват от лицата, които са ги
поставили за тяхна сметка. Лицата са длъжни да възстановят улицата и тротоара в
първоначален вид.
Чл.17. Забранява се:
1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка,
предпазни ограждения, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа,
настилки на улиците, напречни неравности;
2. поставянето или преместването на съоръженията
нарушение на установения за това ред;

по предходната алинея в

3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани
за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и
агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;
4. маркирането на реклами върху платното за движение;
5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други
предмети (в т.ч. столове, маси, щайги, стълбчета) върху платната за движение;
6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения, освен при
условията на чл.2
7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените
площи между тях;
8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред
търговски обекти, върху тротоарите, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване
на пешеходците най-малко 2,00 м върху тротоара;
9. поставянето върху тротоарите на всякакви предмети и съоръжения, създаващи
затруднения за движението на пешеходците.
РАЗДЕЛ V. ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
Чл. 18. /1/ Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в
пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния
начин.
/2/ Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата.
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РАЗДЕЛ VІ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ППС
Чл.19./1/ Забранява се:
1. Преминаване на товарни автомобили с допустима максимална маса над
40 тона, размер и натовараване на ос 8 тона по полски и горски пътища, както и по
селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
2. Преминаване на товарни автомобили с допустима максимална маса над
7,5 тона, размер и натовараване на ос 3,5тона по всички улици в населените места, които
не са част от общинската или републиканската пътни мрежи;
3. Движение на ППС по тротоари, в паркове, градини, зелени площи, детски и
спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища;
4. Преминаването на открити ППС, превозващи руда и други подобни с
радиоактивен произход през населените места на община Върбица;
5. Превозването на необезопасени и лесно разпиляеми товари;
/2/ Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за:
1. автомобилите на Бърза медицинска помощ, МВР, регионална служба
"Пожарна безопасност и защита на населението"/РЗ "ПБЗН"/, гражданска защита /ГЗ/.
2. специализираните автомобили на дружеството за поддържане на чистотата,
използвани при изпълнение на задълженията им по договорите със Община Върбица;
3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в
обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
4. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на
улиците, уличното осветление, поддръжка на зелената система;
5. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигналноохранителни системи.
/3/ Преминаването на товарни автомобили с допустима максимална маса до 40
тона, размер и натовараване на ос до 8 тона по полски и горски пътища общинска
собственост, както и по селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи
се осъществява след съгласуване с Общинска администрация Върбица.
ГЛАВА ІІІ. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
РАЗДЕЛ І. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА
ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ
Чл.20. Движението на градския транспорт се организира в съответствие със ЗАП и
ГПОД.
Чл. 21./1/ Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по
редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на
сигнализираните за тази цел места /спирки/.
/2/ Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на
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превозното средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския
транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно
вдясно на платното за движение.
РАЗДЕЛ ІІ. ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Чл.22. /1/ Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за
целта места.
/2/ Забранява се на таксиметровия водач да престоява за изчакване на пътници
на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт или на
участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите
участници в движението за изчакване на клиенти
Чл.23. /1/ Общинският съвет определя броя, местонахождението
сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

и

/2/ Определените места по ал. 1 могат да се ползват от всички превозвачи,
получили разрешение за извършване на таксиметров превоз.
РАЗДЕЛ ІІІ. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ НА
МЕЖДУСЕЛИЩЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ
Чл.24./1/ Началото и края на маршрутите извършвани от автобусите за
обществен превоз на пътници по редовните линии на междуселищния транспорт на
територията на Община Върбица се разрешава само от автоспирки, отговарящи на
изискванията на Наредба № 33 на МТС от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници
и товари на територията на Република България
/2/ Местата автоспирките по предходната алинея се утвърждават с Решение на
Общински съвет - Върбица.
ГЛАВА IV. ПАРКИРАНЕ
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл.25. /1/ Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Община
Върбица се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места.
/2/ Престоят и паркирането са забранени:
1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или
закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението;
3. в участъци с ограничена видимост;
4. на пешеходни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и
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пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено
изпреварването;
/3/ Освен в посочените в ал.2 случаи паркирането е забранено:
1. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на
обществени, жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
2. на места, определени за инвалиди;
3. на пътя и площи публична общинска собственост- за регистрирани пътни
превозни средства, свидетелството за регистрация на които е отнето или върнато в
Министерството на вътрешните работи.
/4/ Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над
4 тона, автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно
паркирани ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с
над 22 пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено
ползване с изключение на местата, утвърдени с писмена заповед от кмета на Община Върбица.
/5/ Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни,
неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни подлежат на
незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Община Върбица без
да е необходимо предупреждение или предизвестие.
/6/ Монтирането на съоръжения върху обекти публична общинска собственост се
извършва след Решение на Общински съвет – Върбица.
РАЗДЕЛ ІІ. РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, ПРЕВОЗВАЩИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Чл.26. На територията на община Върбица, в паркингите общинска собственост се
осигуряват определен брой места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с
увреждания.

ГЛАВА V. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.27. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Община Върбица и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.
2. Началника на РУ-Велики Преслав и/или определени от него с писмена заповед

длъжностни лица.
Чл.28./1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали
нарушението се наказват с глоба в размер до 500 /петстотин/ лева, ако за констатираното
нарушение не е предвидено друго наказание.
/2/ За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени
при извършването им, органите по чл.27 налагат на място глоба с фиш в размер до 50
/петдесет/ лева.
/3/ Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да
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подпише фиша по ал.2, се съставя акт по реда на чл.33 от настоящата наредба.
Чл.29./1/ Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов
подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за
извършеното нарушение.
/2/ Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря
за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за
извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.
Чл.30./1/ Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от
длъжностните лица, определени от органите по чл.30.
/2/ Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до доказване на
противното.
/3/ Наказателните постановления се издават от кмета на Община Върбица или определени
от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.
/4/ За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и
обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените
наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.31. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване
дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в
размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

РАЗДЕЛ ІІ. САНКЦИИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ
Чл.32./1/ За нарушенията на правилата за паркиране на извършителите се налагат
предвидените в Закона за движение по пътищата санкции, в размерите им определни със
същия закон.
/2/ При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които
няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата,
извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата
наредба.
Чл.33./1/ При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на
извършването им, на мястото на нарушението, на извършителя може да бъде наложена
глоба с фиш в размер до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва
да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Община Върбица служител,
наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението;
за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил
глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На
нарушителя, заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.
/2/ На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на
наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му
глоба, се съставя акт.
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/3/ Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в
отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към
моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните
условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на
връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за
съхранение в службата за контрол.
/4/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата
на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Чл.34./1/ За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове,
тротоари, площади, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер
от 100 /сто/ лева до 500 /петстотин/ лева.
/2/ За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху
специално обозначено място, определно за паркиране на ППС, обслужващо хора с
увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 200 /двеста/ лева.
/3/ За паркиране на ППС, върху улични противопожарни хидранти, при ко ето се
затрудняв а и ли б и се затрудни ла възможността за безпрепятственото им използване по
предназначение от екипите на служба „Пожарна безопасност и защита на населението", на
извършителите се налагат глоби в размер от 100 /сто/ до 500 /петстотин/ лева.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на Община
Върбица.
§2. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА.
§3. Наредбата влиза в сила считано от …………г., като се оповестява и на интернет
страницата на Община Върбица.

Председател на Общински съвет Върбица
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