
 

 

ПРОЕКТ 

на НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 
 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване на карти за паркиране 

на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания. 

(2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, 

издадена по реда на настоящата Наредба, е валидна на територията на цялата страна. 

Чл.2. Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с трайни 

увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид" в съответствие с Наредба N0 18 от 2001 

г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка с международния 

символ за достъпност. 

Глава втора 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

Чл. З. (1) Картата за паркиране на местата, определени за превозни средства, 

обслужващи хора с трайни увреждания, се издава от Кмета на община Съединение или от 

оправомощено от него длъжностно лице по образец (Приложение № 3), съобразен с 

изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 

98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с трайни 

увреждания и съдържа следната задължителна информация: 

1. Име и фамилия, както и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на 

картата; 

2. Дата на издаване на картата; 

3. Срок на валидност на картата; 



 

4. Номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти; 

5. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител; 

(2) Кметът на община Съединение създава и поддържа Регистър /Приложение №2/, който 

съдържа: 

1. Пореден номер и дата на издадена карта за паркиране на хора с увреждания; 

2. Име, презиме и фамилия на правоимащото лице; 

3. Единен граждански номер; 

4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК; 

5. Номер и дата на Разпореждането за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст /когато е приложимо/; 

6. Валидност на издадената правоимащото лице /или негов законен представител или 

пълномощник/. 

(3) Карта за паркиране за хора с трайни увреждания се издава на лица с трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определеният процент на трайно 

намалена работоспособност на тези лица (респективно ограничена възможност за социална 

адаптация при децата), следва да е 50% /петдесет/ и над 50 % (петдесет процента). 

(4) Трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата, се 

удостоверяват с актуално решение на ТЕЛК или НЕЛК в оригинал. 

Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните 

средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по 

чл. 99а от Закона за движението по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен 

(настоящ) адрес на територията на община Съединение, подават Заявление до Кмета на община 

Съединение  по образец /Приложение №1/. За деца с определен вид/степен на увреждане 50% 

/петдесет/ и над 50 % (петдесет процента), заявлението се подава от законния им представител. 

(2) Към заявлението по ал. 1, лицата предоставят: 

1. Лична карта на лицето, подаващо заявлението, като данните от нея се сверяват и тя се 

връща; 

2. Копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК за определяне на трайно намалената 

работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при 

подаване на документите и се връща; 

3. Копие, заверено „Вярно с оригинала“, на Разпореждането за отпускане на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст /изисква се, когато видът и степента на увреждане 50 и над 50 на 

сто, са установени след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст или когато лицата с намалена работоспособност са навършили 



 

възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението 

на ТЕЛК или НЕЛК/. 

4. Актуална цветна снимка, с размери 2,5 х 3,5 см. /2 броя/; 

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с 

увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се 

връща; 

6. Друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането. 

(3) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, 

се издава в срок до 14 дни, считано от датата на подаване на Заявлението. 

(4) Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за срок не 

по-дълъг от срока на експертиза на ТЕЛК или НЕЛК, а в случаите на чл. 4 ал. 2 т. 3 - пожизнено. 

Глава трета 

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

Чл. 5. (1) Право да паркират и престояват на определените места имат водачите на 

обозначените според правилата на настоящата наредба превозни средства, които при и по 

време на паркирането обслужват персонално лицето, в чиято полза е издадена валидна Карта за 

паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания. 

(2) Притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на определените 

места да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, 

откъм вътрешната му страна по начин, позволяващ на компетентните органи да възприемат 

данните от нея при осъществяване на контрол. 

Чл.6 . Забранява се на обозначените места да престояват и паркират превозни средства 

на лица, които не притежават Карта за паркиране за хора с увреждане или които използват само 

експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, или стикер, изобразяващ пътен знак Д21. 

Глава четвърта 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И КОНТРОЛ 

Чл.7. (1) При нарушение на предвидените в настоящата Наредба разпоредби, на 

нарушителя се налага административно наказание – глоба в размер от 50 до 200 лева.  



 

(2) Контролът по настоящата Наредба се осъществява от органите на МВР и/или от 

службата за контрол към община Съединение, създадена на основание чл.167 ал.2 от Закона за 

движението по пътищата. 

(3) Наказателните постановления се издават от Кмета на съответната община или от 

оправомощено от него лице въз основа на акт за установяване на административно нарушение, 

съставен по тази наредба от лицата, посочени в ал. 2. 

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения 

и наказания. 

Глава пета 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за 

превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, е безплатно. 

§ 2. Технически спецификации на Картата: 

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 

увреждания, е с размери: височина 103 мм и широчина 143 мм. 

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за "инвалид", 

който е на тъмносин фон. 

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са 

разделени вертикално на две части отпред и на гърба. 

5. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности на 

картите за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за 

почасово платено паркиране в цялата страна, е както следва: 

Лявата част отпред съдържа: 

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон; 

- дата на изтичане на картата за паркиране; 

- серийния номер на картата за паркиране; 

 



 

- името и печата на издаващия орган /кмет на общината/. 

Дясната част отпред трябва да съдържа: 

- с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с трайни увреждания” на български 

език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на други езици. 

- Думите „Модел на европейските общности” на български език 

- Като фон отличителния код на Република България - В(3, заобиколен от кръг от 12 

звезди, символизирани Европейския съюз. 

Лявата част на гърба трябва да съдържа: 

- фамилията на притежателя 

- първото име на притежателя 

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак 

- снимка на притежателя 

Дясната част на гърба трябва да съдържа: 

- указания, че тази карта дава право на притежателя й да използва място за 

преференциално паркиране на пътни превозни средства, превозващи хора с трайни увреждания 

на обозначените за това места. 

- указания, че при употреба картата се поставя на видно място на предната част на 

превозното средство така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка. 

- Данните се въвеждат на български език. 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й с Решение № …… / от 

Протокол № от ……./……………..г. 

  

 ВНОСИТЕЛ НА ПРОЕКТА: Кристина Стоянова Крислова – Председател на Общински 

съвет - Съединение 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  към чл. 4, ал. 1 от Наредбата 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за издаване на Карта за паркиране на хора с трайни увреждания 

От________________________________________________________________________________ 
(собствено, бащино и фамилно име на заявителя) 

с ЕГН: ______________________ и л. к. № ______________________, изд. от _________________  

на ________________г., постоянен/настоящ адрес: 

__________________________________________________________________________________ 
(област, община, град/село, ул.) 

Тел.:_________________ 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 С настоящото заявление и на основание чл. 99а от Закона за движението по пътищата, 

отправям искане за издаване на карта за паркиране на МПС, обслужващо лице с увреждания.  

Прилагам следните документи: 

1. ЕР на ТЕЛК/НЕЛК № ___________________; 

2. Лична карта;  

3. _______________________ 

4.____________________ 

Дата: ___________________г.      С уважение: __________________ 

          /подпис/ 



 

 

 

Приложение 2  към чл. 3, ал. 2 от Наредбата 

 

РЕГИСТЪР ЗА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ 

 

Пореден 
№ и дата 

на 
издаване 

Име, 
презиме и 

фамилия на 
лицето с 

увреждане 

ЕГН № и дата на 
издаване на 
експертното 
решение на 
ТЕЛК или 

НЕЛК 

№ и дата на 
решението за 
пенсиониране 

(ако е 
приложимо) 

Срок на 
валидност 

на 
издадената 

карта 

Подпис на 
лицето, 

удостоверяващ 
получаването на 

картата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  към чл. 3, ал. 1 от Наредбата 

 

 

 

 

 



 

ДОКЛАД 

Към проект за НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА 

С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

  
 Настоящият доклад се изготвя на основание чл. 28 от Закон за нормативните актове и 

съдържа мотивите, обуславящи необходимостта от приемане на предложения проект за 

нормативен акт.  

 1. Причините, налагащи приемането на нормативния акт.  

 С решение № 1132 от 04.06.2021 г., постановено по адм. дело № 367/2021 г. 

Административен съд – Пловдив е отменил НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ 

НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, приета с решение на Общински съвет Съединение № 

59/12.05.2016г., взето с Протокол №11/12.05.2016 г.  

За да отмени Наредбата, съдът е приел, че не са спазени изискванията  на чл.8, т.4 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания. Съгласно посочената разпоредба, Агенцията за 

хората с увреждания осъществява изпълнението на държавната политика за интеграция на 

хората с увреждания, като участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти 

на нормативни актове, свързани с хората с увреждания. Понастоящем това се установява в  чл. 

10, ал. 3, т. 9 от Закона за хората с увреждания. Липсата на такова становище според съда е 

съществено нарушение на административнопроизводствените правила.  

По силата на закона, държавните органи и органите на местното самоуправление са 

задължени да осигуряват специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на 

пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с 

увреждания. Към настоящия момент в Община Съединение няма действаща наредба, 

регламентираща тези специални условия.  

В чл. 99а от Закона за движението по пътищата е предвидено правомощието на Кмета на 

общината да издава карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, 

обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, която следва да 

отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към 

Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с 

увреждания”. Това поражда необходимостта  от въвеждане на унифицирани изисквания по 



 

отношение на предпоставките за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания и 

уреждането на посочените обществени отношения с наредба, приета от общински съвет.  

2. Целите, които се поставят с приемането на Наредба за издаване на карти за паркиране на 

превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община 

Съединение  

Наредбата има за цел да спомогне за изпълнение на поставените със Закона за хората с 

увреждания (ЗХУ) цели: за насърчаване, защита и гарантиране пълноценното и равноправно 

упражняване на правата и свободите на хората с увреждания; създаване на условия за социално 

приобщаване на хората с увреждания; зачитането на вътрешно присъщото човешко достойнство 

на хората с увреждания и предоставянето на подкрепа за хората с увреждания и техните 

семейства. 

Изпълнението на посочените цели ще бъде спомогнато чрез гарантиране на правото на 

хората с увреждания на по-облекчен и гарантиран достъп до жизнената и архитектурна среда, в 

частност чрез осигуряване на специални условия за движение, спиране, паркиране и престой на 

пътни превозни средства, управлявани от хора с увреждания или превозващи хора с 

увреждания, предвидени в разпоредбата на чл. 58, т. 3 от ЗХУ. По този начин ще бъде 

осъществена и подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, която ще се изразява не 

само в гарантиране упражняването на цитираните права при движение, спиране, паркиране и 

престой на пътни превозни средства, но и в предвидения безвъзмезден ред за издаване на 

картите за паркиране на превозните средства. Безплатното издаване на картите е предвидено 

както като своеобразна форма на финансово подпомагане на хората с увреждания при издаване 

на картите, така и като форма на предоставяне на социална услуга в тяхна полза и реализиране 

на своеобразна социално-икономическа защита, в изпълнение на целите на ЗХУ.  

 3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 Не се предвижда ангажирането на финансови и/или други средства за приемането на 

горепосочената наредба. При възникване на такава необходимост, финансовите средства 

следва да бъдат осигурени от общинския бюджет.   

 4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.  

 Очакваните резултати са свързани с постигане на част от целите, поставени в 

разпоредбите на ЗХУ, в частност на тези, гарантиращи осигуряване на специални условия за 

движение, спиране, паркиране и престой на пътни превозни средства, управлявани от хора с 

увреждания или превозващи хора с увреждания, предвидени в разпоредбата на чл. 58, т. 3 от 

ЗХУ. 

 



 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Наредбата е в съответствие с нормативни актове от по-висока степен, както и с тези на 

европейското законодателство.  

Формата и съдържанието на картата са съобразени с изискванията на стандартизирания 

модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на съвета от 04.06.1998 г. 

относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания. 

 Настоящият доклад, ведно с Проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА 

ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С 

ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ и предварителна оценка на въздействието 

на Наредбата, следва да бъдат публично оповестени на интернет страницата на Община 

Съединение, като бъде предвиден срок, не по-малък от 30 дни, през който бъде предоставена 

възможност на  заинтересованите лица да изразят предложения и становища във връзка с 

предложения проект.  След изтичане на срока, проектът, ведно с доклада, предложенията и 

становищата на заинтересованите лица, следва да бъдат внесени за обсъждане от Общински 

съвет – Съединение.  

 

Изготвил доклада: Адв. Дарина Тодорова – адвокат към Общински съвет „Съединение“ 

Вносител на нормативния акт: Кристина Стоянова Крислова – Председател на Общински съвет 

- Съединение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предварителна оценка на въздействието на 

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ 

УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ 

1. Основания за законодателна инициатива  

 Основанията за законодателна инициатива на Общински съвет Съединение за приемане 

на Наредбата са чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99а от Закона за 

движението по пътищата, както и Законът за хората с увреждания. 

2. Заинтересовани страни.  

 Заинтересовани страни са лицата с трайни увреждания на територията на Община 

Съединение, Агенция за хората с уврежданията, както и други физически и/или юридически лица, 

чиято дейност е свързана със защита правата и законните интереси на лица с увреждания.  

3. Анализ на разходи и ползи. 

 Не се предвижда да бъдат направени разходи във връзка с приемане на предложения 

проект за наредба. 

4. Административна тежест и структурни промени.  

 При  приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ не се предвиждат структурни промени, доколкото не се предвижда 

ангажиране на допълнителни експерти и/или на материални ресурси.  

5. Въздействие върху нормативната уредба. 

 С приемането на НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ще се постигне законосъобразно уреждане на отношенията, свързани с 

гарантиране правата на хората с увреждания на територията на  Община Съединение. 

Изготвил: Адв. Дарина Тодорова – адвокат към Общински съвет „Съединение“ 

 


