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Наредбата е приета с Решение № 29 от 26.03.2009 г. на Общински съвет – 
Девин, изм. с Решение № 43 от 28.03.2016 г. на Общински съвет – Девин, 
изм. с Решение №118 от 31.07.2017 г. на Общински съвет – Девин, изм. с  
Решение №314 от 26.09.2017г. на Смолянски административен съд. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл.1. Настоящата наредба урежда специфични правила, ограничения 

и забрани, свързани с организацията на движението на пътни превозни 

средства на територията на населените места в Община Девин.  

Чл.2. (1) Организирането на движението по пътищата има за цел да 

осигурява: 

1. бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари; 

2. удобство на участниците в пътното движение; 

3. спазване на изискванията за опазване на околната среда и 

ограничаване на вредното въздействие на автомобилния транспорт от шум, 

вибрации, вредни газове и др.; 

4. пълна и достоверна информация на участниците в пътното движение 

за пътната обстановка. 

(2) Изискванията на ал.1 се постигат чрез: 

1. разделяне и разпределение па транспортните и пешеходни потоци 

по вид, място и време; 

2. канализиране на движението по предназначение и цели, чрез 

пътеуказателна сигнализация; 

3. осигуряване на оптимален режим на паркиране на пътните превозни 

средства; 

4. ефективен контрол върху движението. 

Чл.3. За организирането на движението по пътищата се използват 

светлинни сигнали, пътни знаци и пътна маркировка върху платното за 

движение, а при необходимост - упълномощени за това длъжностни лица. 
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Чл.4. (1) Движението на моторните превозни средства за обществен 

превоз на пътници се извършва по маршрути, съгласно приета от Общинския 

съвет транспортна схема. 

(2) Общественият превоз по ал.1 се извършва само от превозвачи, 

притежаващи необходимите документи, съгласно изискванията на 

нормативните актове, уреждащи съответния вид превоз. 

Чл.5. Допуска се въвеждане на временни ограничения на движението 

и паркирането на превозни средства по преценка на компетентните 

общински органи, съгласувана със сектор „Пътна полиция – КАТ” при РПУ - 

Девин. Ограниченията се сигнализират съгласно изискванията на Закона за 

движение по пътищата. 

Чл.6. Схемите за организация на движението по улиците на град 

Девин се утвърждават със заповед на кмета на Община Девин, съгласувано с 

„Пътна полиция – КАТ” при РПУ - Девин. 

Чл.7. Подробни планове за организацията на движението по 

пътищата, отворени за обществено ползване извън Републиканската пътна 

мрежа се приемат от Общински съвет-Девин, след съгласуване с „Пътна 

полиция – КАТ” при РПУ - Девин. 

Чл.8. Територията на град Девин по отношение на организиране на 

движението се разделя на зони, както следва: 

1. Зона „Първа” - границите от моста на река Девинска при автогарата, 

по ул. „Гимназиална”, до пресечката с ул. „Искър”, по същата до пресечката 

с ул. „Люляк”, по същата до пресечката с ул. „Дружба”, по същата до 

пресечката с ул. „Катя Ванчева”, по същата по ул. „Спартак” до края на ул. 

„Родопи”, по течението на река Девинска до моста до автогарата; 

2. Зона „Втора” - от кръстовището на ул. ”Гимназиална” с ул. „Витоша”, 

по същата по ул. „Балкан” до кръстовището с ул. „Балканска”, по същата до 

края, по ул. „Акация” до кръстовището с ул. „Пирин”, по същата до 

кръстовището с ул. „Бузлуджа”, през реката до ул. „В. Левски”, по ул. 

„Погорец” до ул. „Шипка”, по същата до края на ул. „В. Левски”, по същата 

до границата на парцели ХVІ, ХV и ХІV в кв.66 до ул. „Опълченска”, по 

същата до границата на парцел ХІV, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ в кв.68 до ул. 

„Освобождение”, по същата до ул. „Ястребино”, по същата до ул. 

„Гимназиална”, по същата до кръстовището с ул. „Витоша”; 
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3. Зона „Трета” – включва всички невключени в първа и втора зона 

селищни терени в границите на одобрения общ градоустройствен план и 

квартал Настан. 

Чл.9. Специален режим на движение ползват моторните превозни 

средства на: 

1. „Спешна медицинска помощ”; 

2. Национална служба „Пожарна безопасност и спасяване”; 

3. Национална служба „Полиция”; 

4. Народно събрание; 

5. Национална служба за охрана; 

6. Държавна агенция „Гражданска защита”; 

7. Обозначените автомобили на служба „Сигурност-военна полиция и 

военно контраразузнаване” към Министерството на отбраната;8. Други 

служби на МВР, определени от Министъра на вътрешните работи. 

ГЛАВА ВТОРА 

ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

Чл.10. Забранява се движението, престоя и паркирането на 

технически неизправни моторни превозни средства, замърсяващи околната 

среда вследствие изтичане на гориво-смазочни материали, както и при 

разпиляване на насипни и изтичане на течни товари. 

Чл.11. (1) Забранява се миене, гресиране и ремонтиране на пътни 

превозни средства на тротоарите, уличните платна, площадите, паркингите, 

зелените площи и алеи в паркове и градини и на други обществени места. 

(2) Отработените масла се събират в местата определени за смяна на 

масла или в пунктове за временно съхранение. 

Чл.12. (1) Смяната на отработени масла се извършва само на 

оборудвани за целта места. 

(2) Не се разрешава съхраняване или изхвърляне на отработени 

масла, водещи до замърсяване на почвата и водите, както и изхвърлянето им 

в канализационната система. 
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Чл.13. Забранява се безконтролното освобождаване или изхвърляне 

на негодни за употреба акумулатори, както и изхвърлянето или изливането 

на електролит от тях. 

Чл.14. (1) Собствениците или ползвателите на снети от отчет 

автомобили са длъжни да ги разполагат в имоти, които са частна 

собственост. 

(2) Забранява се разполагането на моторни превозни средства снети от 

отчет, както и на разкомплектовани детайли и възли от тях по уличните 

платна, паркингите, зелените площи, алеи и пешеходни пътеки в паркове и 

други обществени места. 

(3) При установено нарушение на предходната алинея се връчва 

предписание на собственика за преместване на автомобила. 

(4) При неспазване разпоредбите по ал.1 и ал.2, снетите от отчет 

автомобили в т.ч. възли или детайли от тях, се отстраняват принудително и 

могат да се получат обратно от собствениците им в двуседмичен срок, 

считано от деня на преместването след заплащане на разходите по тяхното 

транспортиране и съхранение. 

(5) След изтичане на срока по ал.4, снетите от отчет автомобили или 

разкомплектованите детайли и възли от тях се предават на вторични 

суровини или автоморги. Получените средства се използват за покриване на 

разходите по тяхното транспортиране и съхранение. 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДВИЖЕНИЕ 

Чл.15. Поставянето на предмети или извършването на дейност в 

обхвата на пътя, несвързани с предназначението му, може да става само 

след разрешение от кмета на общината или от упълномощено от него лице. 

Чл.16. (1) За периода на строителни, ремонтни и аварийно-

възстановителни работи по уличните платна, тротоарите и аварийно-

възстановителни работи прилежащите зелени площи се въвежда временна 

организация на движение, осигуряваща неговата безопасност. 

(2) Изпълнителят на строително-ремонтните работи по предходната 

алинея е задължен да сигнализира временната организация на движение, за 
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временното строителство, както и да възстанови настилките и другите 

засегнати съоръжения и площи. 

(3) При неотложни аварийно-възстановителни работи в техническата 

инфраструктура, изпълнителят е длъжен да предприеме обезопасяване на 

автомобилното и пешеходно движение, както и да възстанови нарушенията 

по уличните платна, тротоарите и другите площи, ако има такива. 

(4) Лицата, които извършват строително-ремонтни работи по уличните 

платна за движение трябва да са облечени със специално работно облекло. 

(5) Отм. – решение на Смолянския адм.съд № 314 от 26.09.2017 г. 

(6) Отм. – решение на Смолянския адм.съд № 314 от 26.09.2017 г. 

(7) Отм. – решение на Смолянския адм.съд № 314 от 26.09.2017 г. 

Чл.17. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства по 

пешеходните зони, алеи, тротоари и площи за обществено ползване, 

предназначени за движение само на пешеходци. 

(2) Забраната по ал.1 не се отнася за движение на велосипеди, 

управлявани от деца по алеи, паркове и градини, обозначени със съответен 

знак. 

Чл.18. Пешеходците и велосипедистите са задължени с поведението 

си да не създават затруднения или опасности за движението на моторните 

превозни средства. 

Чл.19. Забранява се замърсяване на уличните платна при излизане на 

автомобили от строителни обекти или пътища без настилка. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОПАЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ОБСЛУЖВАЩИДВИЖЕНИЕТО 

Чл.20. (1) Забранява се повреждането, отстраняването или 

закриването по какъвто и да е начин: 

1. пътните знаци, маркировките и уличното осветление; 

2. временни и постоянни пътни ограждения и парапети; 

3. капаци, решетки на шахти и др. принадлежности на пътя. 

(2) Поставянето или преместването на съоръженията по чл.16 се 

извършва от компетентните лица, а „Пътна полиция - КАТ” при РПУ - Девин 

се уведомява писмено. 
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(3) Стопанисването на посочените в ал.1, т.2 и т.3 съоръжения се 

извършва от съответните експлоатационни организации. 

ГЛАВА ПЕТА 

ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

Чл.21. (1) Спирането, паркирането и тръгването на автобуси за 

обществен превоз на пътници е разрешено само на определените от 

общината спирки и автогари. 

(2) Качване и слизане на пътници в автобусите се осъществява само 

след спирането им плътно до бордюра на тротоара или в специални за целта 

уширения на уличните платна, където има такива. 

Чл.22. Забранява се спирането на пътни превозни средства във втори 

ред и от лявата страна на улиците по посока на движението за слизане и 

качване на пътници. 

Чл.23. (1) Местостоянките на таксиметровите автомобили се 

определят със Заповед на Кмета на Община Девин. 

(2) Забранява се престоя на леки таксиметрови автомобили с цел 

качване на пътници на спирките на превозните средства от редовните линии 

за обществен превоз на пътници. 

(3) Леките таксиметрови автомобили не се освобождават от заплащане 

на установената такса при паркиране и престой в платените 

паркинги.Чл.24. Забранено е замърсяването на районите на автобусните 

спирки, повреждането на заслоните и съоръженията около тях, както и 

местостоянките за таксиметрови автомобили. 

ГЛАВА ШЕСТА 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВАИ 

ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО 

Чл.25. (1) Паркирането и престоят на пътни превозни средства е 

разрешен на паркингите и уличните платна, където няма забрана за това. 

(2) Начинът на паркиране и  престой по уличните платна е указан със 

съответна пътна маркировка или пътен знак. 

Чл.26. (1) Престоят и паркирането са забранени: 
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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. във стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост; 

4. на пешеходни и велосипедни пътеки на разстояние по-малко от 5 

метра от тях; 

5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

6.на платното за движение, където разстоянието между пътно 

превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане е по-

малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването. 

(2) Освен в посочените случаи паркирането е забранено: 

1. пред входове на паркове, училища, детски градини, театри, кина, 

предприятия и други обществени места, където е възможно да влизат и 

излизат пътни превозни средства; 

2. по платното за движение и на тротоарите непосредствено пред 

входовете на жилищни и обществени сгради и гаражи, когато това 

затруднява достъпа до тях; 

3. спирките на превозни средства за обществен транспорт на пътници; 

4. на местата, определени за движение на инвалиди; 

5. на площади, алеи и зелени площи; 

(3) Забранява се паркирането и престоя на пътни превозни средства 

на тротоарите в зона „Първа” и пешеходните зони на град Девин. 

(4) Забранява се паркирането на моторни превозни средства с 

допустима максимална маса над 2,5 тона извън определените със заповед на 

Кмета на Община Девин паркинги. 

(5) Не се разрешава движение на пътни превозни средства с 

животинска тяга в паркове, градини, улици, площади, пешеходни зони и 

преходи и други обществени места в зона „Първа” на град Девин. 

ГЛАВА СЕДМА 
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ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СПРЯЛО 

ПОРАДИ ПОВРЕДА 

Чл.27. (1) Пътното превозно средство е в престой, когато е спряно за 

ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за 

товаро-разтоварни работи в присъствието на водача. 

(2) Паркирано пътно превозно средство е това, което е спряно извън 

обстоятелства по ал.1 или с необходимостта да спре, за да избегне 

автопроизшествие. 

Чл.28. (1) Водачът на недвуколесно пътно превозно средство спряно 

на платното за движение поради повреда е длъжен да го измести незабавно 

на място, където паркирането е разрешено или извън платното за движение. 

(2) Когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи 

повреденото превозно средство чрез включването на авариен сигнал при 

габаритни светлини. 

Чл.29. Местата на пазари за покупко-продажба на превозни средства 

се определят със заповед на Кмета на общината и се сигнализират със 

съответни указателни табели. 

Чл.30. (1) Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или 

банкета на пътното платно. 

(2) Пешеходците могат да се движат по платното за движение, 

противоположно на посоката на движение на пътните превозни средства, по 

възможност най-близо до лявата му граница: 

1. когато няма тротоар или банкет или не може да бъдат използвани; 

2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се 

затруднява движението на другите пешеходци. 

Чл.31. Когато пресичат платното за движение, пешеходците са 

длъжни: 

1. да използват пешеходните пътеки; 

2. преди да навлязат в платното за движение да се съобразят с 

приближаващите превозни средства и с тяхната скорост; 

3. да не удължават ненужно пътя и времето на пресичане, както и да 

не спират без необходимост на платното за движение. 
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Чл.32. На улици и площади, Кметът на общината със заповед може да 

въведе режим на платено преференциално паркиране на МПС. Лицата, 

желаещи да се възползуват от този режим заплащат такса за паркомясто, 

съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Девин. 

Чл.33. Измененията в организацията на движение, паркиране и 

престой на пътните транспортни средства се уреждат със заповед на Кмета 

на Община Девин. 

ГЛАВА ОСМА 

КОНТРОЛ ПРИ ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ 

Чл.34. (изм. с Решение № 43 от 28.03.2016 г.) Контрол по спазването на 

правилата за паркиране и престой на пътни превозни средства, правилата за 

движение на пешеходците, както и правилното използване на алармени 

инсталации, звукови сигнали и други се извършват от длъжностни лица, 

определени със заповед на Кмета на общината и от служителите от 

Охранителна полиция при РУ на МВР - Девин. 

Чл.35. (1) (изм. – Решение №118 от 31.07.2017 г.)  Длъжностните лица по 

контрола използват технически средства за принудително задържане на 

пътно превозно средство, когато не е заплатена дължимата такса за 

паркиране. 

(2) Използваното техническо устройство за блокиране на автомобила 

не трябва да нанася, каквато и да е повреда на превозното средство. 

(3) При блокиран автомобил, на предното му стъкло се поставя 

съобщение за водача и указания по реда за освобождаване. 

(4) Забранено е повреждане на техническите средства, както и 

деблокиране на автомобила от лица, които нямат правомощия за това. 

Чл.36. (1) Пътно превозно средство, което е в нарушение на 

правилата при паркиране може да бъде отстранено и преместено по 

нареждане на длъжностните лица от службите за контрол на общината и 

МВР. 

(2) Отстраненият, съгласно ал.1, автомобил може да се транспортира 

до предварително определен от Общината охраняем  паркинг. 

Освобождаването на автомобил по ал.1 и от блокиращото техническо 
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средство се извършва след заплащане на глоба в размер на 20(двадесет) 

лева и разходите за транспортиране и престой в паркинга. 

Чл.37. На отстраняване и преместване подлежат всички пътни 

превозни средства паркирани: 

1. в зоната на кръстовище; 

2. в зона на изчакване при светлинно регулирани кръстовища; 

3. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната 

на движението; 

4. на места определени за инвалиди; 

5. в пешеходна зона; 

6. пред входове на жилищни сгради, гаражи, паркинги и други места, 

където е възможно да влизат и излизат транспортни средства; 

7. на стеснени участъци от платното за движение. 

Чл.38. При престой на блокиран с техническо средство автомобил 

повече от 3 часа, той може да бъде преместен от мястото до охраняем 

паркинг по реда и условията на чл.36. 

Чл.39. Принудителни мерки при неправилно паркиране не се прилагат 

спрямо автомобили, ползващи специален режим на движение и обозначени 

пътни превозни средства, собственост на хора с увреждания. 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

ПРАВО НА ИЗКЛЮЧЕНИЕ-ПРОПУСКИ 

Чл.40. (1) Право на изключение от разпоредбите на настоящата 

наредба, относно престоя и паркирането /пропуск/ се издава при заявена 

потребност от товарополучателя или превозвача на стоки, суровини и други. 

Към заявката се прилагат доказателства като утвърден график за 

строително-ремонтни работи, договори за превози и доставки, регистрирани 

търговски обекти, офиси, фирми и други. 

(2) Собствениците на моторни превозни средства, адресно 

регистрирани на улици в „ПЪРВА ЗОНА”, ползват право на изключение 

/пропуск/ за паркиране в близост до дома върху определените за паркиране 

места. 
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(3) Постоянна комисия, назначена със заповед на Кмета на общината 

разглежда постъпилите заявления и дава становище по тяхната 

основателност. 

Чл.41. Пропуските се издават на името на заявителя от кмета на 

общината или упълномощено от него длъжностно лице, а издадените 

пропуски се завеждат в специална книга. 

Чл.42. При ползване право на изключение за паркиране, водачът на 

МПС е задължен да постави пропуска на видно място зад предното стъкло на 

автомобила. 

Чл.43. За извършване на товаро-разтоварни работи и зареждания на 

търговските обекти в „ПЪРВА ЗОНА” на централната градска част се 

определя време до 08.00 часа и място за безплатно паркиране, което не 

може да надвишава 30 минути на ден. 

Чл.44. Пропуските се отнемат, ако отпадне основанието за неговото 

издаване или при системно нарушаване на разпоредбите на тази наредба от 

собственика или водача на моторното превозно средство, получил право на 

изключение. 

Чл.45. На заявителят се отказва издаването на пропуск: 

1. ако в близост има паркинг или обособен вход за зареждане на 

обекта; 

2. ако зареждането на обекта може да се извършва по време, което не 

съвпада с времето, посочено в чл.43. 

Чл.46. Образецът на пропуск се утвърждава със заповед на Кмета на 

общината. 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА 

Чл.47. ППС с животинска тяга се допускат за движение по 

разрешените за тях улици, след като бъдат регистрирани. 

Чл.48. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в общината. 

(2) Регистрацията се извършва въз основа на писмена молба, подадена 

от собственика до кмета на общината. 
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(3) Кметът на общината в едноседмичен срок разглежда молбата и при 

наличие на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър 

пътното превозно средство с животинска тяга и собственика. За извършената 

регистрация се издава талон. 

(4) Образецът на талона и вида на регистъра се утвърждават със 

заповед на Кмета на общината 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.49. Контролът и изпълнението на наредбата се организира от 

Кмета на Община Девин. 

Чл.50. Кметът на общината: 

(1) При необходимост възлага съвместни проверки с контролни органи 

на РПУ - Девин, Сектор „Пътна полиция – КАТ” при РДВР, ДАИ и др. 

(2) Определя със заповед длъжностните лица за контрол по 

организацията на движение, кратковременното паркиране и престой на 

пътните превозни средства в населените места или го възлага на еднолични 

търговци или юридически лица. 

Чл.51. (изм. с Решение № 43 от 28.03.2016 г.) Актове, с които се 

установяват нарушения на изискванията на наредбата се съставят от 

определените със заповед на кмета длъжностни лица, от служителите от 

Охранителна полиция при РУ на МВР - Девин или от фирми, на които е 

възложен контрола по настоящата наредба. 

Чл.52. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или от упълномощен от него заместник-кмет. 

(2) Наказателни постановления, с които е наложена глоба до 10 лева 

не подлежат на обжалване. 

(3) Актовете за установени административни нарушения и 

Наказателните постановления за тях се обжалват и изпълняват по реда, 

определен от Закона за административните нарушения и наказания. 

Чл.53. За маловажни случаи на нарушения по тази наредба, 

установени при извършването им, длъжностните лица налагат на место 

нарушението глоба до 10 лв. срещу квитанция. 

Чл.54. Наказват се с глоба от 100 до 300 лв.: 
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1. който постави върху пътните знаци и другите средства за 

сигнализиране предмети или устройства, които нямат отношение към 

средствата за сигнализиране и към целта, за която са използвани; 

2. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на 

нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание 

или други подобни; 

3. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно 

мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, 

застрашаващо движението; 

4. който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както 

и други средства, привличащи вниманието, които наподобяват пътни знаци 

или други средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или 

ефективността на пътните знаци или другите средства за регулиране на 

движението или заслепяват участниците в движението; 

5. който постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за 

организиране на движението без да има право за това; 

6. който премахне, повреди или унищожи блокиращо техническо 

устройство на автомобил. 

Чл.55. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., който премахне, премести 

,повреди,унищожи или закрие, по какъвто и да е начин, поставен на пътя 

пътен знак. 

Чл.56. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв., който замърсява околната 

среда с гориво смазочни материали, електролит от акумулатори и при 

разпиляване на насипни и течни товари. 

Чл.57. Наказва се с глоба от 100 до 500 лв., който нареди да се 

ремонтира път или да се постави съоръжение или препятствие по него, без 

да е взел мерки за осигуряване на безопасността на движението. 

Чл.58. Наказва се с глоба 20 лв. водач, който неправилно престоява 

или е паркирал неправилно. 

Чл.59. Наказва се с глоба 30 лв. водач, който неправилно паркира 

върху тротоар. 

Чл.60. (1) Наказва се с глоба до 30 лв. водач на пътно превозно 

средство, което не е моторно, както и водач на организирана група 
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пешеходци, на впрегатни или товарни животни, който наруши правилата за 

движението по пътищата. 

(2) С глоба до 10 лв. се наказва пешеходец, който наруши правилата 

за движение. 

(3) За нарушение по тази наредба, за което не е предвидено друго 

наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв. 

Чл.61. Собственикът или този, на когото е предоставено моторно 

превозно средство отговаря за извършеното от него нарушение. 

Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното 

нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно 

средство.   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§1 „ПЛАТЕНО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ” е режим на паркиране 

върху определени от Кмета на общината и съгласувани с Направление 

„Пътна полиция – КАТ” и обозначени за тази цел места на улици, площади и 

паркинги на МПС собственост на физически и юридически лица, на 

основание сключени договори за възмездно ползуване на съответните 

паркоместа между тези лица и Кмета на общината. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§2. Тази Наредба се приема на основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.3 

от Закона за движението по пътищата. 

§3. Наредбата е приета с Решение № 29 от 26.03.2009 г. на Общински 

съвет – Девин, изм. с Решение № 43 от 28.03.2016 г. на Общински съвет – 

Девин, изм. с Решение №118 от 31.07.2017 г. на Общински съвет – Девин, 

изм. с  Решение №314 от 26.09.2017г. на Смолянски административен съд. 

§4. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й. 


