
 

 
                                                                                                                                 ПРОЕКТ! 
  
 

 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от Ахтер Сюлейманов  Велиев - Кмет на Община Завет 

 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и  
   управление на общинската пътна мрежа в община Завет 

 
 
   На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл. 10, ал. 2  във връзка с чл. 8, ал. 1  и  чл. 15, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове ( ЗНА) предлагам  проект на: 

                                                      
 

                                                    НАРЕДБА 
за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и управление на 

общинската пътна мрежа в община Завет 
(приета с Решение № 149 по Протокол № 14/16.12.2016 г.  на Общинският съвет гр. Завет) 

 

§ 1. В чл. 18  се правят следните изменения и допълнения: 
       1. Допълва ал. 1 с изр. второ: Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното 

стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа. 
       2. Изм.и доп. ал.7, която става: 
          „ал. 7. Карта за паркиране се издава на лица с процент на трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК с или над 50 % 
/петдесет процента/.” 

      3. В ал. 7 отменя точки от 1 до 6,  вкл. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и управление 

на общинската пътна мрежа в община Завет 
 

§ 2. Наредбата влиза в сила, след приемането и, от деня на публикуването й на интернет 
страницата на община Завет 
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                                                             МОТИВИ 

към предложението за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и 
управление на общинската пътна мрежа в община Завет 

 
1. Причини, които налагат приемането: 
С Решение № 149 по протокол № 14 от 16.12.2016 г. Общинският съвет гр. Завет прие 

Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет.  
Съгласно чл. 18. ал. 7 от Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна 

мрежа в община Завет, карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на следните критерии:  

1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на 
инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. 
лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използването на 
технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, 
придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК следва да е с или 
над 50 % /петдесет процента/.  

2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 
определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и 
степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК. 

 3. Лица с белодробни заболявания с II-ра и по-висока степен на хронична дихателна 
недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена с или над 90 % /деветдесет 
процента/трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни 
заболявания,определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

5. Лица с или над 90% трайна намалена работоспособност поради общо заболяване, 
определени от ТЕЛК/НЕЛК.  

6. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК/НЕЛК вид и 
степен на увреждане с или над 90 % /деветдесет процента/. 

Посочените критерии за издаване на карта за паркиране на лица с трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане ограничават голям кръг инвалиди от 
предимства на тази карта и създават неравнопоставеност и предизвикват съществени 
неудобства при ползване на картите за паркиране в  територията на община Завет, когато 
картите са издадени от други общини, които нямат подобни изисквания и не са съобразени  с 
критериите Наредба № 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община 
Завет.  

Освен това, съгласно §1, т.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания, “човек с 
трайно увреждане” е лице, което в резултат на анатомно, физиологично или психическо 
увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, 
възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили 
степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 
на сто.  

Предвид дадената дефиниция  за човек с трайно  увреждане, съгласно Закона за 
интеграция на хората с увреждания, е необходимо да се измени н чл. 18. ал. 7 от Наредба № 13 
за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет, като новата редакция да 
придобие следния вид: 

Чл. 18, ал. 7 Карта за паркиране се издава на лица с процент на трайно намалена 
работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК/НЕЛК с или над 50 % 
/петдесет процента/. 

2. Цели, които се поставят: 
Останалите точки към чл. 18, ал. 7 следва да се отменят, като по този начин ще се създаде 

равнопоставеност между лицата с трайни увреждания.  
Това са причините и целите, които налагат приемането на изменение и допълнение на 

Наредба 13 за движение и управление на общинската пътна мрежа в община Завет, като не се 
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изискват  финансови и други средства, необходими за прилагането на новата правна уредба, 
като очакваните резултати са свързани с пълноценно обслужване и улесняване интеграцията и 
придвижването на хората с трайни увреждания.  

    3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата:  
    Не са необходими финансови средства за прилагането на новата уредба;  

         4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата: осигуряване на 
равнопоставеност  на хората в неравностойно положение,  увеличаване броя на  хората, 
възползвали се от  услугата. 

    5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
         Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
 
Проектът за изменение и допълнение на Наредба 13 за движение и управление на 

общинската пътна мрежа в община Завет, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за 
нормативните актове ( ЗНА)  публикуван на интернет страницата на община Завет.  
 
 
АХТЕР ВЕЛИЕВ 
Кмет на община 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


