ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ – Кмет на Община Чирпан
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на
община Чирпан
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагаме на Вашето внимание за приемане Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни
средства на територията на община Чирпан.
1. Причини, налагащи приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни
средства на територията на община Чирпан:
Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни
средства на територията на община Чирпан е приета с решение № 76 / 26.03.2020 г.
на Общински съвет – Чирпан. Самото функциониране на „зелена зона” започва през
месец юни 2022 г., като след стартиране прилагането на наредбата се появи нужда от
промяна в отделни нейни текстове поради неясноти, непълноти, терминологични
неточности и др.
2. Цели, които се поставят:
 Изясняване и уточняване прилагането на разпоредбите на Наредба № 7 за реда
за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на
община Чирпан;
 осъществяване на правомощията на общинската администрация, свързани с
урегулиране на спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства на
територията на община Чирпан;
 Запълване на празнини в подзаконовата нормативна уредба на Община Чирпан.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в наредбата не са
необходими финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови такива:
 Правилно и законосъобразно прилагане на разпоредбите на Наредба № 7 за реда
за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на
община Чирпан;
 Създаване на по-добри условия за ползвателите на „Зелена зона”;
 хармонизиране на подзаконовата нормативна уредба на Общински съвет –
Чирпан.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги 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.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране, престой и
паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан е публикуван
на 26.07.2022 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
Общински съвет – Чирпан НЯМА постъпили писмени предложения и становища по
предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община
Чирпан.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за нормативните
актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, при изпълнение
изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет –
Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за спиране,
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Чирпан,
както следва:
§ 1. В глава втора, раздел I „Общи правила”, в чл.9 се отменят ал.5, ал.6 и ал.7.
§ 2. В глава втора, раздел II „Зони за платено и безплатно паркиране”, чл.11, ал.1
се изменя и придобива следната редакция:
„Установяване на заплащането и контрола на действителното
времетраене на паркирането в зоните по чл.10, ал.1 става с предварително закупен
билет от инкасатор, чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор
(SMS), чрез таксуване от паркинг-автомат, с карта издадена при условията на
настоящата наредба или по друг начин, определен със Заповед на Кмета на община
Чирпан.”
Стар текст: Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на
паркирането в зоните по чл.10, ал.1 става с билет от инкасатор с предварително закупен от
водача талон, чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS), чрез таксуване
от паркинг-автомат, с представен пропуск за домуващи, с разрешително за предплатена услуга,
с карта издадена при условията на настоящата наредба или по друг начин, определен със
Заповед на Кмета на община Чирпан.

§ 3. В глава втора, раздел II „Зони за платено и безплатно паркиране”, се създава
нова алинея 4 към чл.11 със следния текст:

„При смяна на собственост на ППС/МПС и или при придобиване на ново
водачът има право да поиска преиздаване/промяна на талона с новия ДКН на
ППС/МПС, като се запази валидността на вече издадената карта и след като се
върне издадения вече талон. Промяната може да се прави до 2 (два) пъти за
периода на валидност на картата.”
§ 4. В глава втора, раздел II „Зони за платено и безплатно паркиране”, чл.12, ал.1
се изменя и придобива следната редакция:
„При използване на билет от инкасатор, водачът на автомобила е длъжен
да го постави в долният ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на ППС
от към страната на водача, по начин, осигуряващ видимостта отвън.”
Стар текст: „При използване на талон за заплащане на престоя в зоната, водачът на
автомобила е длъжен да отбележи върху него по ясен и точен начин, съгласно указанията
изписани на него, необходимите данни за паркирането и да го постави в долният десен ъгъл на
предното стъкло на ППС, откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта му
отвън.”

§ 5. В глава втора, раздел II „Зони за платено и безплатно паркиране”, се създава
нова алинея 3 към чл.12 със следния текст:
„При използване на талон-карта за преференциално паркиране, водачът на
автомобила е длъжен да го постави в долният ъгъл на предното стъкло от
вътрешната страна на ППС от към страната на водача, по начин, осигуряващ
видимостта отвън.”
§ 6. В глава втора, раздел II „Зони за платено и безплатно паркиране”, чл.13 се
изменя и придобива следната редакция:
„Дейностите по продажба на билетите, картите за паркиране,
предоставянето на SMS-услугата и паркинг автомати, както и всички други
дейности по обслужване на зоната, заедно или поотделно, могат да се извършват
от общинска администрация чрез нейно звено.”
§ 7. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.15, ал.1 се
изменя и придобива следната редакция:
„В зоните по чл.10, ал.1 се осигуряват фиксирани и обозначени със знак
Д21„Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с
увреждания” места за безплатно кратковременно паркиране на ППС, превозващи
и/или управлявани от хора с увреждания.”
Стар текст: В зоните по чл.10, ал.1 се осигуряват фиксирани и обозначени със знак
Д21„Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” места за
безплатно паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.

§ 8. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с

постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.15, ал.4 се
изменя и придобива следната редакция:
„Картата се издава за срок до една календарна година, но не повече от срока
на Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.”
Стар текст: Винетният пропуск се издава за срок до една календарна година, но не
повече от срока на Експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.

§ 9. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.17 се изменя
и придобива следната редакция:
„На държавните институции, ведомства, общини и други организации на
бюджетна издръжка, при необходимост и при възможност, се отреждат
служебни паркоместа. Същите се разрешават по ред, определен от Кмета на
Общината, и се предоставят за безвъзмездно ползване.”
Стар текст: За подобряване на сигурността на сградите на държавни институции,
ведомства, общини и други организации на бюджетна издръжка, при необходимост и при
възможност се отреждат служебни паркоместа. Същите се разрешават по ред определен от
Кмета на Общината и се предоставят за безвъзмездно ползване.

§ 10. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.18, ал.1 се
изменя и придобива следната редакция:
„Собственици или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на
зоните по чл.10, ал.1, имат право да паркират в тази зона на основание издаден
пропуск – карта за „платено преференциално паркиране“.”
Стар текст: Собственици или ползватели на МПС, с адресна регистрация в обхвата на
зоните по чл.10, ал.1, имат право да паркират в тази зона на основание издаден пропуск за
„платено преференциално паркиране“.

§ 11. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.18, ал.3 се
изменя и придобива следната редакция:
„Пропускът е със срок 1 (една) година, като предоставеното с него право на
паркиране се ползва за едно МПС на жилище, независимо от броя на семействата,
живущи в него.”
Стар текст: Пропускът може да бъде със срок до 1 (една) година, като предоставеното с
него право на паркиране се ползва за едно МПС на жилище, независимо от броя на
семействата, живущи в него.

§ 12. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с

постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.18, ал.4 се
изменя и придобива следната редакция:
„Паркирането се осъществява в близост до постоянния или настоящ адрес
и на най-близката улица, на която е въведен режим за кратковременно платено
паркиране.”
Стар текст: Паркирането се осъществява в близост до постоянния или настоящ адрес и
на най-близката улица, в близост до постоянния или настоящ адрес, а за живущите на
пешеходни зони и на улици, на които е забранено влизането или паркирането, имат право да
паркират на най-близките две пресечни улици в близост до постоянния им или настоящ адрес,
на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране.

§ 13. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.18, ал.5 се
изменя и придобива следната редакция:
„Лицата, желаещи да им бъде издаден пропуск – карта за платено
преференциално паркиране по ал.1, подават заявление, към което прилагат
следните документи:”
Стар текст: Лицата, желаещи да им бъде издаден пропуск за платено преференциално
паркиране по ал.1, подават заявление, към което прилагат следните документи:

§ 14. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.18, ал.8 се
изменя и придобива следната редакция:
„При паркиране притежателят на пропуска – карта е длъжен да го
постави в долния ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на ППС,
откъм страната на водача, по начин, осигуряващ видимостта отвън.”
Стар текст: При паркиране, притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния
десен ъгъл на предното стъкло на МПС, от вътрешна страна така, че изображението да е
ориентирано навън.

§ 15. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.19, ал.1 се
изменя и придобива следната редакция:
„На територията на община Чирпан, в границите на зоните по чл.10, ал.1 и
извън тях, се допуска режим на платено паркиране на ППС/МПС – „Служебен
абонамент”, за юридически лица и лица със свободни професии, до три
индивидуални места за кратковременно паркиране, обозначени по подходящ начин
с указателна табела с посочване на лицето – ползвател, в непосредствена близост
до съответния обект.”

Стар текст: На територията на община Чирпан, в границите на зоните по чл.10, ал.1 и
извън тях, се допуска режим на платено паркиране - „Служебен абонамент” до три места за
кратковременно паркиране, обозначени по подходящ начин с указателна табела с посочване на
лицето – ползвател, в непосредствена близост до съответния обект.

§ 16. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, чл.19, ал.2 се
изменя и придобива следната редакция:
„Разрешението по ал.1 е със срок 1 (една) година. Редът за ползване на
режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със Заповед на
Кмета на Община Чирпан.”
Стар текст: Разрешението по ал.1 може да бъде със срок до 1 (една) година. Редът за
ползване на режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определя със Заповед на
Кмета на Община Чирпан.

§ 17. В глава втора, раздел III „Паркиране и престой в зоните за платено и
безплатно паркиране за хора с увреждания, лица със служебен абонамент, лица с
постоянно местожителство и родители с деца, ненавършили 6 години”, се създава нова
ал.4 на чл.19 със следния текст:
„На територията на община Чирпан, в границите на зоните по чл.10, ал.1 и
извън тях, се допуска режим на платено паркиране - „Краткосрочен служебен
абонамент” за юридически лица – ППС, зареждащи търговски обекти и
обслужващи банки на територията на “Зелена Зона”, ППС, извършващи товароразтоварни работи в централна градска част или “ Зелена Зона” и куриерски
фирми. Пропускът се издава по заявление на заинтересованото лице до Кмета на
общината, или упълномощено от него лице, като в молбата се посочват ДКН на
ППС и адреса на обекта, а за живущите - срещу регистрационен талон и
документ за адресна регистрация. Таксата се определя по Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Чирпан, и се заплаща при получаване на талона.
Размерът на таксата за издаване на пропуск се определя с Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Чирпан.”
§ 18. В глава втора, раздел IV „Режим на безплатно паркиране на ЕПС
(екологични превозни средства)”, чл.21, ал.2 се изменя и придобива следната редакция:
„Правото на електромобилите да паркират безплатно в зоните за почасово
платено паркиране се доказва с талон поставен в долният ъгъл на предното
стъкло от вътрешната страна на ППС от към страната на водача, по начин,
осигуряващ видимостта отвън. Картата-талон се издава от Кмета на Община
Чирпан или упълномощено от него лице, по ред и условия, определени със Заповед.”
Стар текст: Правото на електромобилите да паркират безплатно в зоните за почасово
платено паркиране се доказва със стикер, залепен на предното стъкло в долният десен ъгъл на

превозното средство. Стикерът се издава от Кмета на Община Чирпан или упълномощено от
него лице, по ред и условия, определени със Заповед.

§ 19. В глава втора, раздел IV „Режим на безплатно паркиране на ЕПС
(екологични превозни средства)”, чл.21, ал.3 се изменя и придобива следната редакция:
„Липсата на карта-талон води до заплащане на определената такса при
престой и паркиране.”
Стар текст: Липсата на стикер води до заплащане на определената такса при престой и
паркиране.

§ 20. В глава трета „Принудителни мерки при неправилно паркиране”, раздел I
„Блокиране на колелото на паркирано ППС”, чл.27 се изменя и придобива следната
редакция:
„ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зоните
за платено паркиране може да бъде принудително задържано чрез използване на
техническо средство тип „скоба”. Същата мярка може да бъде приложена и по
отношение на неправилно паркирани в паркингите по Глава Втора, Раздел V.
Мярката се прилага по искане на техническия персонал на паркинга. ППС, което е
паркирано в нарушение на правилата за паркиране по чл.19 ал.1 от Наредбата
също подлежи на принудителното задържане със „скоба.”
Стар текст: ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зоните за
платено паркиране може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо
средство тип „скоба”. Същата мярка може да бъде приложена и по отношение на неправилно
паркирани в паркингите по Глава Втора, Раздел V. Мярката се прилага по искане на
техническия персонал на паркинга.

§ 21. В глава трета „Принудителни мерки при неправилно паркиране”, раздел I
„Блокиране на колелото на паркирано ППС”, чл.29, ал.3 се изменя и придобива
следната редакция:
„На страничното стъкло от страната на водача на блокирания автомобил
се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за
освобождаването му.”
Стар текст: На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че
ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

§ 22. В глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби”, раздел II
„Други санкции”, чл.42, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:
„За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на
валидност карта за преференциално или привилегировано паркиране, на
извършителя се налага глоба в размер от 100 (сто) до 200 (двеста) лева, като
картата се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.”

Стар текст: За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на
валидност карта за преференциално или привилегировано паркиране, на извършителя се налага
глоба в размер до 50 (петдесет) лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора,
установил нарушението.

§ 23. В глава четвърта „Административно-наказателни разпоредби”, раздел II
„Други санкции”, чл.43, ал.4 се изменя и придобива следната редакция:
„На собственик или ползвател на МПС, който в нарушение на забраната по
чл. 29, ал.2 от настоящата наредба частично или цялостно повреди или
нерегламентирано демонтира средство за блокиране на колелото на автомобил
„скоба“ се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 200 (двеста) лева.”
Стар текст: На собственик или ползвател на МПС, който в нарушение на забраната по
чл. 29, ал.2 от настоящата наредба частично или цялостно повреди или нерегламентирано
демонтира средство за блокиране на колелото на автомобил „скоба“ се налагат глоби в размер
от 50 (петдесет) до 150 (сто и петдесет) лева.
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