
 

 
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” –  ЮГ № 50 
ТЕЛ.:0336  / 62201,62139 ; ФАКС:0336 / 62872  

E-mail: obaparv@parvomai.bg 
https://www.parvomai.bg 

 

 

 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 

НИКОЛАЙ МИТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

ОТНОСНО: Определяне границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно 

платено паркиране съгласно Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Първомай 

        

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл.9 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Първомай (приета с Решение №325 от 31.08.2022г. по 

Протокол № 37 на Общинския съвет на Община Първомай), на територията на община 

Първомай, с решение на общинския съвет, се определят райони, улици и пътища или части 

от пътища и улици за зони за кратковременно платено паркиране за леки автомобили, с 

допустима максимална маса до 2,5 (два и половина) тона и на микробуси до 22 (двадесет и 

две) пътнически места. С решението се определят и границите, обхвата и броя паркоместа за 

кратковременно платено паркиране, като към решението се прилага списък на зоните. 

Целта е да се определят ясно и точно границите, обхвата и броя паркоместа за 

кратковременно платено паркиране на територията на община Първомай, а именно:  

1. гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови-юг” в участъка от ул.„Димитър Благоев” до 

централен подлез на ЖП Гара Първомай (от о.т.305 до о.т.306)- 18 паркоместа; 

2. гр.Първомай, УПИ I-ОБНС администрация в кв.89 по плана на гр. Първомай, обл. 

Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/03.08.1994г. (обособеният паркинг до сградата 

на Общинска администрация гр.Първомай от страна на ул.„Братя Миладинови-юг”) – 32 

паркоместа. 

О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й  

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
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Местата са определени с оглед местонахождението им – централната част на града, 

където движението е по-натоварено, има голяма посещаемост и са концентрирани много 

административни сгради и търговски обекти.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във вр. с ал.1, т.19 и т.23 от Закон 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда 

за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община 

Първомай (приета с Решение № 325 от 31.08.2022г. по Протокол № 37 на Общинския съвет 

на Община Първомай), предлагам Общинският съвет на Община Първомай да приеме 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е:  

I. Определя зони за кратковременно платено паркиране на територията на община 

Първомай, както и границите, обхвата и броя паркоместа: 

1. гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови-юг” в участъка от ул.„Димитър Благоев” до 

централен подлез на ЖП Гара Първомай (от о.т.305 до о.т.306) - 18 паркоместа; 

2. гр.Първомай, УПИ I-ОБНС администрация в кв. 89 по плана на гр. Първомай, обл. 

Пловдив, одобрен със Заповед № РД-15-666/03.08.1994г. (обособеният паркинг до сградата 

на Общинска администрация гр.Първомай от страна на ул.„Братя Миладинови-юг”) – 32 

паркоместа. 

 

Мотиви: Ясно и точно определяне на границите, обхвата и броя паркоместа за 

кратковременно платено паркиране на територията на община Първомай в изпълнение на 

чл.9, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Първомай (приета с Решение № 325 от 31.08.2022г. по 

Протокол № 37 на Общинския съвет на Община Първомай). 

 

     Приложение: 

1. Списък на зоните за кратковременно платено паркиране на територията на община 

Първомай 

 

 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет  на  община  Първомай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК НА ЗОНИТЕ ЗА БЕЗПЛАТНО И КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО 

ПАРКИРАНЕ В ГР.ПЪРВОМАЙ 

съгласно чл.9, ал.2 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Първомай (приета с Решение № 325 

от 31.08.2022г. по Протокол № 37 на Общинския съвет на Община Първомай) 

 

I. ЗОНИ ЗА КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ 

1. гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови-юг” в участъка от ул.„Димитър 

Благоев” до централен подлез на ЖП Гара Първомай (от о.т.305 до о.т.306)- 18 

паркоместа 

2. гр.Първомай, УПИ I-ОБНС администрация в кв.89 по плана на 

гр.Първомай, обл.Пловдив, одобрен със Заповед №РД-15-666/03.08.1994г. 

(обособеният паркинг до сградата на Общинска администрация гр.Първомай от 

страна на ул.„Братя Миладинови-юг”) – 32 паркоместа 

 

II. ЗОНИ ЗА БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ 

1. гр.Първомай, ул.„Княз Борис I” в участъка от ул.„Панайот Волов” до 

ул.„Димитър Благоев” – 24 паркоместа 

2. гр.Първомай, ул.„П.К.Яворов” в участъка от ул.„Димитър Благоев” до 

ул.„Кочо Честеменски” – 27 паркоместа  

3. гр.Първомай, ул.„Панайот Волов” в участъка от ул.„Княз Борис I” до 

ул.„П.К.Яворов” – 14 паркоместа 

4. гр.Първомай, ул.„Любен Каравелов” в участъка от ул.„Княз Борис I” до 

ул.„П.К.Яворов” – 10 паркоместа 

5. гр.Първомай, ул.„Никола Вапцаров” в участъка от ул.„П.К.Яворов” до 

ул.„Княз Борис I” – 11 паркоместа 

6. гр.Първомай, ул.„Димитър Благоев” в участъка от ул.„Орфей” до ул.„Братя 

Миладинови-юг” – 38 паркоместа 

7. гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови-юг” в участъка от ул.„Кочо 

Честеменски” до ул.„Димитър Благоев” - 57 паркоместа 

8. гр.Първомай, ул.„Орфей” в участъка от ул.„Христо Ботев” до ул.„Стара 

планина” – 23 паркоместа 

 


