
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

От 

Ивайло Крачолов 

Кмет на Община Чирпан 

                                                 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на  

пътни превозни средства на територията на Община Чирпан 

 

 

 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

1. Причини, налагащи приемане на Наредба №7 за реда за спиране, престой и  

паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан 

 

В наличната подзаконова уредба в Община Чирпан липсва Наредба за реда за 

спиране, престой и  паркиране на пътни превозни средства на територията на Община 

Чирпан 

Необходимо е да бъдат уредени въпросите за местните изисквания за 

ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и 

паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на община Чирпан. 

С цел подобряване на организацията на движението на ППС, със свое Решение 

от 14.01.2020 г. Комисията по безопасността на движението по пътищата в Община 

Чирпан предлага да се обособят общо 193 паркоместа за зелена зона в гр. Чирпан. 

 

2. Цели, които се поставят:  

 Подобряване на организацията на движението на ППС  

 Създаване на подзаконова уредба, уреждаща реда за спиране, престой и  

паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Чирпан  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба:  
За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата са необходими 

допълнителни финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета на 

Община Чирпан.  

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се до организацията на 

движението на ППС;  



 хармонизиране на местния подзаконов нормативен акт с нормативната 

уредба на Република България.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект на Наредба за реда за спиране, престой и  паркиране напътни 

превозни средства на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, 

поради което съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя.  

 

6. Спазване изискването на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове. 
  Съгласно горепосочената нормативна разпоредба  срокът за предложения и 

становища по проектите, публикувани за обществени консултации е не по-кратък от 30 

дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, 

съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-

кратък от 14 дни. В конкретния случай съставителят определя срок от 30 дни.  

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), проектът на 

Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на  

пътни превозни средства на територията на Община Чирпан е публикуван на 27.01.2020 

г., на интернет страницата на Община Чирпан, раздел „Общински съвет”, подраздел 

„Проекти на наредби”. 

В рамките на регламентирания по чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок за предложения и 

становища по публикувания за обществени консултации проект, в деловодството на 

Община Чирпан не са постъпили писмени предложения за изменения на предложения 

проект на Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на  

пътни превозни средства на територията на Община Чирпан. 

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 8 и чл. 15 от Закона за 

нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 7, чл. 8 

и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл. 26 и 

чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба 

№7 за реда за спиране, престой и  паркиране на пътни превозни средства на 

територията на Община Чирпан. 
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