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Обобщена справка за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на 

Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови 

пазар 

 

 Съгласно законоустановените изисквания чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове 

на официалния сайт на Община Нови пазар, ведно с мотивиран доклад бе публикуван проект на  

Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Нови пазар.  

 В 30-дневния срок за обществени консултации, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от 

ЗНА са постъпили следните предложения и становища: 

 

№ по 

ред 

Подател: Предложение/Становище Приема се/ не се приема. Мотиви. 

1. Румен 

Симеонов – 

Началник на 

РУ - Нови 

пазар; вх. 

№66-02-31-

001/13.12.2021 

год. 

Предложение първо: 

Да се измени чл. 7, ал. 1, 

както следва:  

Чл. 7. (1) При възникване 

на авария на подземни 

мрежи и съоръжения от 

техническата 

инфраструктура в 

обхвата на улица, 

експлоатационното 

дружество - собственик 

или ползвател на 

съоръженията, 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, 

Кмета на община Нови 

пазар, дежурния на ОД 

на МВР – Шумен, 

ЦСМП, РСПБЗН – Нови 

пазар и средствата за 

масово осведомяване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение първо се приема и е 

отразено в проекта на Наредба.  

По същество с направеното изменение се 

предлага да се промени следния текст от 

обявения проект на чл. 7, ал. 1: 

„дежурния на Пътна полиция при ОД на 

МВР - Шумен и средствата за масово 

осведомяване.” Предлага се с оглед 

характера на структурата на ОД на МВР 

– Шумен, да се замени „дежурния на 

Пътна полиция” с „дежурния”. С оглед 

избягване възпрепятстването на работата 

на ЦСМП и РСПБЗН – Нови пазар, се 

предлага същите да бъдат уведомявани 

наред с ОД на МВР – Шумен и Кмета на 

община Нови пазар. Предложенията са 

целесъобразни и законосъобразни и 

следва да се приемат. 
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Предложение второ: 

Да се измени раздел IV, 

както следва:  

 

Раздел IV 

 

Движение на 

велосипедисти и водачи 

на индивидуални 

електрически превозни 

средства 

 

 Чл. 15. (1) 

Велосипедистите и 

водачите на 

индивидуални 

електрически превозни 

средства 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) В пешеходни 

зони, извън обхвата на 

велосипедните алеи или 

ленти, могат да 

управляват велосипед 

деца до 7 годишна 

възраст, придружавани 

от пълнолетно лице.  

 (3) Минималната 

възраст на водача за 

управление на 

индивидуално 

електрическо превозно 

средство е: 

 т. 1 шестнадесет 

години - по велосипедна 

инфраструктура и по 

пътища и улици с 

максимално разрешена 

скорост до 50 километра 

в час; 

 т. 2 

четиринадесет години - 

само по велосипедни 

алеи. 

 (4) 

Велосипедистите и 

водачите на 

индивидуални 

електрически превозни 

средства следва да 

управляват превозни 

средства, оборудвани 

съгласно изискванията 

на Закона за движение 

Предложение второ се приема и е 

отразено в проекта на Наредба. 

Предлага се наред с велосипедистите, 

специални правила за движение да се 

въведат и за водачите на индивидуални 

електрически превозни средства. На 

законодателни ниво, в ЗДвП, също 

правилата за двата вида водачи са 

уредени в един раздел: „XVIII Особени 

правила за някои участници в 

движението” С оглед спецификата на 

движение на индивидуалното 

електрическо превозно средство и 

скоростта, която развива, с цел защита на 

водачите и останалите участници в 

движението, целесъобразно е да се 

въведе възрастово ограничение за 

водачите, които го управляват, в 

зависимост от трасето, по което се 

движат. Предложението е целесъобразно 

и законосъобразно и следва да се приеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по пътищата. 

 

Предложение трето: 

Чл. 49, ал. 1 да се измени 

както следва:  

 

Чл. 49. (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 лв. 

Издаденият за 

наложената глоба фиш 

трябва да съдържа 

данни: за самоличността 

на упълномощеният от 

кмета на община Нови 

пазар служител, наложил 

глобата; 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 да плати 

наложената глоба. На 

нарушителя се дава 

препис от фиша, за да 

може да заплати 

доброволно глобата. 

 

 

 

Предложение трето се приема и е 

отразено в проекта на наредба. 

По същество се предлага да се измени 

последното изречение на чл. 49, ал. 1 от 

проекта, което в първоначалния си вид е 

следното: „Фишът 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.” 

Мотивите са изцяло с практически 

характер. На нарушител следва да се 

предоставя възможност и за 

дистанционно заплащане в установен 

срок, след което ако сумата не е 

заплатена фишът се смята за влязло в 

сила НП. За да може да се заплати 

глобата, следва да има възможност 

нарушителят да получи екземпляр от 

фиша в момента на извършване на 

нарушението, както се и предлага. 

Предложението е целесъобразно и 

законосъобразно и следва да се приеме. 

2. Минчо 

Коларски – 

Изпълнителен 

директор на 

Агенция за 

хора с 

увреждания; 

вх. № 12-00-

249-

001/15.12.2021 

год. 

Становище, с което 

проекта на наредба се 

съгласува без забележки. 

 

 

Дата на публикуване на справката: 

16.12.2021 год. 

 

 

 Изготвил: /п/ 

 Калоян Хинчев 

 Секретар на община Нови пазар 

 


