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ТОДОР ЧОНОВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „ТРАНСПОРТ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕМЕЛКОВ,

Във връзка с Ваше питане № 22Х1Г -  26/25.05.2022 г. иа Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220ВС - 175/02.06.2022 г. на Обшина Пловдив и на основание чл.84, ал. 
1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

Вследствие поетите ангажименти от страна на Община Пловдив, чрез 
подписването на Меморандум за сътрудничество с вх. № 21ДГ-627/22.06.21г. 
22.06.2021 г., Община Пловдив е една от малкото общини в България, които разполагат с 
основа за правна рамка, уреждаща условията, реда и ангажиментите на участниците в 
процеса, продиктувани от местните условия за този особен вид обществени отношения. 
Договореностите, засегнати в Меморандума, нс касаят и не поставят ограничения за 
ползвателите на лични електрически превозни средства, по начин различен от 
законоустановения.

До настоящия момент няма приет подзаконов нормативен акт на местно ниво, 
който да урежда този вид обществени отношения. Споделяме заключението Ви за 
належаща нужда от подзаконова нормативна уредба.

УТВЪРДИЛ):

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ



Към момента само една от подписалите Меморандума страни, продължава да 
осъществява дейност на територията на Община Пловдив. Другият оператор е изтеглил 
индивидуалните електрически средства.

По въпрос 1: Каква е общата бройка в град Пловдив на електрическите 
тротинетки и друг тип алтернативен електрически транспорт, извън автомобили, 
автобуси и др.?

Съгласно информацията, предоставена от партньорите в Меморандума, броят на 
скутерите отдавани под наем в гр. Пловдив, варира между 200 и 300, като през летния 
сезон достига 400. В Община Пловдив не е налични информация за общата бройка на 
„електрическите тротинетки“ използвани на територията на града.

По въпрос 2: Колко са бракуваните и повредени превозни средства от тип 
тротинетка и скутер?

Съгласно информацията, предоставена от партньорите в Меморандума - няма 
бракувани скутери, защото те са модулни и когато има повредена част тя просто се 
заменя.

По въпрос 3; Има ли регистрирани инциденти и от какъв характер? Кой 
отговаря в момента за следенето на сигурността и изпълнението на меморандума?

В Община Пловдив не е налична информация за докладвани инциденти. Е- 
скутерите както и всички останали превозни средства по пътната мрежа са регулирани от 
Закона за движение по пътищата. Контрол за осъществяване на правомерното им 
ползване отговаря ОД на МВР /КАТ/.

По въпрос 4: Колко санкции са наложени от страна на контролните органи в 
Община Пловдив за неспазване на действащото законодателство?

От датата на подписване на Меморандума за сътрудничество до настоящия 
момент са съставени 19 броя актове по Наредба №2 на ОбС Пловдив за организацията и 
безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и 
пешеходците на територията на Община Пловдив

По въпрос 5: Каква е макеимално позволената скорост на тротинетката, 
според подписания меморандум?

В Закона за движение по пътищата и в Меморандума за сътрудничество е 
определена макеимално допустимата скорост - 25 км./ч.

По въпрос 6: Кой контролира максималната позволена скорост?
За предоставяните скутери под наем в гр. Пловдив, съгласно Меморандума за 

сътрудничество, търговецът софтуерно е шраничил скоростта до 25 км/ч.
По въпрос 7: Как се контролира „постепенното“ намаляване на скоростта до 

5 км/ч в специално обособените зони по силата на меморандума?
Съгласно Меморандума за сътрудничество партньорите са задължени да въведат 

ограничения на движението чрез въвеждане на зони с намалена скорост. Тези зони са 
въведени в мобилното приложение на скутерите предоставяни под наем. В момента, в 
който GPS модула на скутера засече, че превозното средство е в такава зона, скоростта на 
скутера автоматично се намалява до 5 км./ч.

По въпрос 8: Важат ли същите зонални ограничения и за частните 
собственици на ел. скутери?

Съгласно чл. 22, ал.1 и ал.З от Наредба №2 на ОбС Пловдив за организацията и 
безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и 
пешеходците на територията на Община Пловдив и подписания Меморандум за 
сътрудничество се забранява :

1. Движението на всички ППС по улица "Княз Александър I", Площад Централен, 
Хълма на Освободителите, Младежки хълм, както и всички градски паркове.



2. Движението на ППС по улиците: "Райко Даскалов", "Опълченска" (в отсечката от 
"П. Каравелов " до "Р. Даскалов"), "Дондуков", "Найден Геров", Турко", "Патриарх 
Евтимий" и "д-р Вълкович" (от "Княз Александър I" до "Отец Паисий"), ул. "Хан Кубрат" 
от "Р. Даскалов" до ”П. Каравелов".

- Движението на ППС върху тротоари и градински площи, в паркове, в градини, в 
зелени площи, в пешеходни подлези, в детски и спортни площадки.

За частните собственици на ел. скутери важат гореописаните зонални 
о граничении.

По въпрос 9: При движение изобщо някъде трябва ли да се носят предпазни 
средства - каска и други ?

Съгласно чл. 80а. (Нов -  ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) ал. 1 от 
Законът за движение по пътищата -  Водачът на индивидуално електрическо превозно 
средство /ИЕПС/ при движение е длъжен:
1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост 
светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде 
лесно забелязан;
2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава -  
възможно най-близо до дясната граница на платното за движение;
3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява 
индивидуалното електрическо превозно сродство с включени светлини;
4. да се движи с изправна спирачка система на управляваното индивидуално 
електрическо превозно средство;
5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години.
(2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено:
1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за 
движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна 
инфраструктура;
2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 -  „Забранено е влизането на 
велосипеди“;
3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 -  „Пътна лента или платно за 
движение само на превозни средства от редовните линии“;
4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h;
5. да превозва други лица;
6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или 
двуколесно пътно превозно средство;
7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка;
8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се 
държи за него;
9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното 
средство или създават опасност за другите участници в движението;
10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци;
11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо 
превозно средство.
(3) Мин имал н ага възраст на водача за управление на индивидуално електрическо 
превозно средство е:
1. шестнадесет години -  по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с 
максимално разрешена скорост до 50 km/h;
2, четиринадесет години -  само по велосипедни алеи

По въпрос 10: Има ли санкции за водачите и партньорите но отношение на 
неспазване на максималната разрешена скорост?



Въпросът е o i компетенцията ОД на МВР. Електрическите скутери не следва да 
надминават максималната скорост, определена от закона.

По еьпрос 11: Кой и как следи за правилното паркиране на електрическото 
превозно средство?

Индивидуалните електрически средства се паркират на обособени локации r 
границите на гр. Пловдив или произволно на други локации, за които липсват правила в 
тази посока.

По въпрос 12: Колко пъти дневно се подреждат и преместват захвърлените 
тротинетки?

Партньорите r Меморандума за сътрудничество ежедневно преместват своите 
индивидуални електрически превозни сродства на местата им за паркиране, което е 
минимум по един път на ден.

По въпрос 13: Паркират ли се и незахвърлените тротинетки на обособени за 
това места?

Около 30% от случаите потребителите оставят скутерите на места отбелязани като 
"стоянки". Регулацията не задължава паркирането на обособени места.

По въпрос 14: Имат ли картотека и минават ли някакъв вид технически 
прегледи тротинетките и скутерите?

Не е налице картотека във връзка с индивидуалните електрически средства. 
Същите сс проверяват от екипи на частните фирми, които регулярно извършват проверки 
и следят за неизправности по тях.

По въпрос 15: Каква е йената на услугата, която се предлага от фирмите за 
споделено ползване на електрически скутери? Променена ли е тя спрямо 
увеличението на цените на ЕРП-тата?

Съгласно предоставената информация от операторите цената на услугата е 
1,49лв.- първоначална такса и 0,29 лв. на минута.

С уважение,

ТОДОР ЧОНОВ
Зам - кмет ”Транспорру• 
Община Пловдив


