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П р а в е ц, 2013 година 



ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА РЕЖИМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МПС, 

ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

 

Чл. 1. С тази инструкция се определят общите изисквания, правилата и нормативите за 

достъпна среда в урбанизираните територии на община Правец с оглед ползването й от хора 

с увреждания. 

Чл. 2. (1) На територията на община Правец, пред сградите за обществено обслужване, в 

паркингите общинска собственост се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени 

места за преференциално паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, 

съобразени с 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. 

(2) Местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие 

с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна 

маркировка с международния символ за достъпност.  

(3) Броят и разположението на местата за паркиране на автомобилите, превозващи хора с 

увреждания се определят както следва: 

1.  Паркинг на запад  от сградата на Общинска администрация Правец – две места; 

2. Поликлиника, гр. Правец – две места; 

3. Защитено жилище – гр. Правец  – две места; 

4. Спортен комплекс – гр. Правец  – едно място; 

5. Паркинг на изток от хотел „Правец палас” – едно място; 

  6. В жилищните комплекси местата се определят по предложение на управителите на 

етажна собственост, съобразно необходимостта на живущите. 

Чл. 3. (1) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи 

хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от Кмета на Община 

Правец  

(2) 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 

Правец, подават заявление по образец до кмета на общината. За деца с определен вид/степен 

на увреждане, заявлението се подава от родител(настойник/попечител)..  

(3) Към заявлението се прилага:  

1. Лична карта и документ за настоящ адрес (ако е приложимо); 

2.Удостоверение за раждане (за малолетни и непълнолетни) – копие и оригинал(за 

сверяване); 

3.Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал(за сверяване); 

4.Регистрационен талон на автомобила или договор за лизинг(ако е приложимо) - 

копие и оригинал(за сверяване); 



5.Акт за граждански брак(ако е приложимо) - копие и оригинал(за сверяване);  

6.Актуална цветна снимка; 

7.Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай, че заявлението не се подава 

от лицето с увреждания. 

(4)  Кметът на община Правец назначава комисия в състав от 3 /трима/ членове, която 

разглежда заявленията в 14-дневен срок от постъпването им. 

(5) Карта за паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност/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 ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50 % /петдесет процента/. 

2. Лица с ІІІ-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 ІІ-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 ДЕЛК, ТЕЛК и 

НЕЛК.  

4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ 

трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни 

заболявания,определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.  

5. Деца до 16 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК или НЕЛК 

вид и степен на увреждане над 90 % /деветдесет процента/. 

 

(7) Картата се издава по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на 

общността от Приложение „Разпоредби относно модела на общността на карта за паркиране 

на хора с увреждания” към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 04 юни 1998 год. 

1. Картата за паркиране на хора с увреждания е задължително ламинирана с размери: 

височина 106 мм и широчина 148 мм. Цветът на картата трябва да бъде светло син, с 

изключение на белия знак „инвалид”, който трябва да бъде на тъмно син фон. 

2. Картата за паркиране на хора с увреждания трябва да бъде разделена вертикално на 

две части отпред и на гърба. 

3. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните повърхности 

на картата е както следва: 

А) Лявата част отпред трябва да съдържа: 

а/символ на инвалидна количка в бяло на тъмно син фон; 

б/дата на изтичане на картата за паркиране; 

в/серийния номер на картата за паркиране; 

г/името и печат на издаващия орган; 

Б) Дясната част отпред трябва да съдържа: 



а/ с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на български 

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

езици; 

б/думите „Модел на европейските общности” на български език; 

в/като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 

звезди, символизиращи Европейския съюз; 

В) Лявата част на гърба трябва да съдържа: 

а/фамилията на притежателя; 

б/първото име на притежателя; 

в/подпис на притежателя или друг идентифициращ знак 

г/снимка на притежателя; 

Г) Дясната част на гърба трябва да съдържа: 

а/твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за 

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

платено паркиране. 

б/ твърдението, че при употреба тази карта се поставя в предната част на превозното 

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

в/текста на чл.99а от ЗДвП (с малък шрифт); 

Д) Данните се въвеждат на български език. 

 

(8) Картата се издава за срок не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.  

(9) Услугата се извършва в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението и е  

безплатна.  

(10) В община Правец се създава и поддържа регистър, в който да бъдат описани: 

1.Пореден № на издадена карта за паркиране на хора с увреждания; 

2.Име, презиме и фамилия на лицето, подало заявлението; 

3.Единен граждански номер; 

4.№ и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК; 

5.Данни за автомобила от свидетелството за регистрация; 

6.Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на 

ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК. 

 

(11) След промяна на обстоятелствата или смърт, картата за паркиране да се върне веднага. 

Чл. 4. (1) Когато се използва картата, трябва да е поставена в предната дясна част на 

превозното средство по начин, позволяващ да е ясно видима при проверка;  
(2) Картата е валидна само в присъствието на притежателя й като водач или пътник, 

придружена с решение на ТЕЛК;  

 (3) При неправилно използване на картата, същата се отнема. 

Чл. 5. Контролът по паркиране на автомобилите, превозващи хора с увреждания се 

извършва от институциите определени със закон. 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 1.  По смисъла на тази инструкция: 

1. "Увреждане" е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията 

или в психиката на даден индивид. 

2. "Човек с трайно увреждане" е лице, което в резултат на анатомично, 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.  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

§ 2.  Инструкцията се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99а от Закона за движение по 

пътищата и може да бъде отменяна, изменяна или допълвана по реда на нейното приемане. 

§ 3.  Инструкцията е приета с Решение № 59/01.03.2013 г. на Общински съвет на община  

Правец и влиза в сила 3 дни след публикуването й в местен вестник. 

§ 4. Разпоредбите на тази Инструкция се прилагат, доколкото не противоречат на 

нормативен акт от по-висока степен. 

§ 5.  Изпълнението на настоящата Инструкция се възлага на Кмета на Община Правец. 

  

/публикувана във в.”Правешки глас” бр.12 /469/ от 05.04.2013 г./ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ: 

/ НИКОЛАЙ ЯХОВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


