
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 252 
 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 20.12.2012 г. с  Протокол № 17 

 

ОТНОСНО: Вземане на решение за изменение на чл.18 от Наредбата  за организация 

на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в 

Община Брацигово 

 

Общински съвет – Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т. 23, чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМА, предложението на Кмета на община Брацигово – Васил Михайлов 

Гюлеметов, становищата на постоянните комисии и след станалите разискавния  

 

Р Е Ш И: 

 

Да бъде изменен текста на чл.18 както следва: 

 
Чл.18.  

(1) Местата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с 

увреждане, се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба № 18 

от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с пътна маркировка с 

международния символ за достъпност.  

 

(2) Броят на местата по ал. 1 се определя съгласно глава пета от Наредба № 4 от 1 юли 

2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания 

издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  

  

(3) Картата за паркиране за хора с увреждане се издава за определен автомобил, който 

може да е: 

1. Собственост на лицето с увреждане; 

2. Съпружеска имуществена собственост или собственост на родител  

3. Собственост на настойник или попечител на правоимащото лице. 

4. По договор за лизинг с лицата по т. 1, т.2  или т. 3.  

 

(4) Карта за паркиране за хора с увреждане се издава на лица с трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на едно от следните 

условия:  

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 на тези лица (респективно ограничена възможност 

за социална адаптация при децата), следва да е над 50 % (петдесет процента).  

Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена 

работоспособност (респективно ограничена възможност за социална адаптация при 

децата) от над 90 % (деветдесет процента), поради сърдечни и белодробни 

заболявания. 

 

2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно 

намалена работоспособност (респ. ограничена възможност за социална адаптация при 

децата) от над 90 % (деветдесет процента) поради зрителни заболявания или 

увреждания.  

 

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

удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал. 

 

(6) Картата за паркиране за хора с увреждане се издава от кмета на общината по 

образец (Приложение № 1), 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 увреждания и съдържа следната задължителна 

информация:  

1. Трите имена 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 представител; 

 

(7) Кметът на общината създава и поддържа регистър, който трябва да съдържа:  

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

2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане; 

3. Единен граждански номер на лицето;  

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

5. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, 

НЕЛК или ДЕЛК. 

6. Регистрационен номер на автомобила.  

 

(8) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, 

обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от 

Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен (настоящ) адрес в 

община Брацигово , подават заявление-декларация (Приложение № 2)  до кмета на 

общината. За деца с определен вид степен на увреждане, заявлението се подава от 

законния представител.  

 

(9) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат: 

1. Документ за самоличност – след справка се връща на лицето; 

2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно 

намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от 

оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща; 

3. Актуална цветна снимка, с размери 2,5 на 3,5 см.-1 брой;  



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

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

връща; 

5. Копие от регистрационен талон на автомобила; 

6. Удостоверение за сключен граждански брак/удостоверение за раждане на дете (ако е 

приложимо). 

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

 

(10) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, 

придружено с документите, посочени в ал. 2. 

 

(11) Право да престояват и паркират на определените в чл.18, ал. 1 места, имат 

превозните средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват 

персонално лицето с валидна карта, издадена на негово име и са обозначени според 

изискванията на тази наредба. 

 

(12). Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените в 

чл.18, ал. 1 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло 

на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на 

контрол да се възприемат данните от нея. 

 

(13) Забранява се на обозначените съгласно чл.18, ал. 1 места, да престояват и паркират 

превозни средства на лица, който не притежават карта за паркиране за хора с увреждане 

или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер, 

изобразяващ пътен знак Д21. 

 

(14) Контролът по спазването на правилата за паркиране  по чл.18, ал. 1  се осъществява 

от органите на МВР и от длъжностни лица от общинската администрация, определени 

със заповед на кмета на общината.  

 

 (15)  Наказателните постановления се издават от кмета на Община Брацигово , въз 

основа на акт, съставен по наредбата от лицата по ал. 14.   

 

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

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания.  

 
Гласували № по 

ред 

 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъствали 
„За”   „Против” „Въздържали 

се „ 

1 Анета Георгиева Рашайкова           * *   

2 Борис Пеев Малинов                    * *   

3 Веселин Атанасов Христев          * *   

4 Георги Василев Кабов * *   

5 арх. Денка Станкова Николова    * *   

6 Дима Ангелова Пашкулева         * *   

7 Димо Василев Милковски               * *   

8 Илия Георгиев Калинов    * *   

9 инж.Мария Григорова Батаклиева * *   

10 д-р Милана Истилиянова Тодовичина * *   

11 д-р Милка Иванова Кънчева * *   

12 арх. Младен Димитров Китов * *   



13 Надежда Борисова Казакова * *   

14 Рангел Тодоров Тасков * *   

15 Румяна Миткова Иванова * *   

16 Стефка Петрова Казакова * *   

17 Стоян Димитров Вълков * *   

 ОБЩО : 17 17   

 

 

 

 

                                       Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                         /Илия Калинов/ 


