
  

 

 

 

СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ  

 

    Днес, 19.07.2022г. в гр. Първомай, долуподписаните: 

Петко Петков - гл. спец. ”Обслужване на компютърни системи и мрежи”; 

Златка Димитрова – началник отдел „Административно обслужване”; 

Елица Запрянова – юрисконсулт в Отдел ПО към Дирекция ФАПО; 

съставихме настоящата справка за следното: 

 В изпълнение на чл.26, ал.3 и ал.4 предл. второ от Закона за нормативните актове, на 17.06.2022г. на интернет страницата на Община 

Първомай на адрес:https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикувано 

Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, ведно с 

мотиви, доклад и оценка на въздействие към проекта на Наредбата. 

  Законовият срок за даване на възражения, предложения и становища по Проекта на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на община Първомай, изтече на 18.07.2022г.  

   С настоящето удостоверяваме, че на електронния адрес на Община Първомай не са постъпили предложения, възражения и становища от 

граждани и други заинтересовани лица, но в деловодството на Общинска администрация Първомай в 30 – дневния срок за даване от 

заинтересованите лица на своите предложения, възражения и становища по предоставения проект, е постъпило Предложение вх.№95-00-

132/28.06.2022г. по регистъра на Община Първомай и с вх.№ 53-0-92/04.07.2022г. по регистъра на Общински съвет за изменение и допълнение 

към Проекта за Наредбата от заинтересовано лице. 

 

 

 

 

 
 

АДРЕС: УЛИЦА “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ –  ЮГ” № 50 
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СПРАВКА ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКАТОВЕ  

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ,  СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ ПРИ 

СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ПУБЛИКУВАН НА САЙТА НА ОБЩИНАТА НА 17.06.2022г. 

ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ / 

ОРГАН НА 

МЕСТНО 

САМОУПРАВЛ

ЕНИЕ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ СТАНОВИЩЕ ПРИЕМА / НЕ 

ПРИЕМА 

ПРЕДЛОЖЕНИ

ЕТО 

 

МОТИВИ / ОБОСНОВКА 

Интернет 

страницата на 

община Първомай 

на адрес: 

https://www.parvo

mai.bg/общински-

съвет/нормативна-

база/проекти-за-

изменение-на-

нормативни-

актове и в 

деловодството на 

Общинска 

администрация 

гр.Първомай  

Предложение вх.№95-00-132/28.06.2022г. по регистъра на 

Община Първомай и с вх.№53-0-92/04.07.2022г. по регистъра 

на Общински съвет 

1. Да се създаде нов чл.14а в Раздел III, в Глава Втора  

„Чл. 14а (1) На територията на община Първомай, 

електромобилите паркират безплатно в зоните по чл.9, 

ал.1 от наредбата, като правото им на безплатно 

паркиране се удостоверява с надлежно издаден стикер, 

залепен на предното стъкло в долният десен ъгъл на 

превозното средство, по начин, който не затруднява 

осъществяването на контрол.  

(2) Лицата, желаещи да ползват правата по ал.1, 

подават заявление до кмета на Община Първомай, към 

което се прилага документ удостоверяващ платена 

застраховка "Гражданска отговорност" на превозното 

средство. При подаване на заявлението същите 

представят за справка документ за самоличност и талон 

на електромобила. 

(3) Стикерът по ал.1 се издава от Кмета на Община 

Първомай или упълномощено от него лице, в срок от 20 

работни дни от подаване на необходимите документи. 

Същият се издава на собственика на електромобила за 

срок от една година и след заплащане на такса в размер, 

определен с Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, предоставяни от 

Община Първомай . 

 

Приема се 

подаденото 

Предложение в 

цялост. 

Настоящето предложение за 

изменение и допълнение към 

проекта на Наредба за реда за 

спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на 

територията на община Първомай, 

обявена на 17.06.2022г. се налага с 

оглед долуизложените мотиви:   

Относно Т.1  

Предложените промени са с цел 

насърчаване използването на 

екологични превозни средства на 

територията на община Първомай. 

В края на 2012 г. Министерският 

съвет на Република България прие 

Национален план за действие за 

насърчаване производството и 

ускореното навлизане на 

екологични превозни средства, 

включително на електрическата 

мобилност, в България за периода 

2012-2014 г. Планът е насочен към 

стимулиране на производството на 

електрически и други екологични 

превозни средства в България, 

включително на окомплектоващи 
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(4) Липсата на стикер води до заплащане на 

определената такса при престой и паркиране.” 

2. В чл.35, ал.1 и ал.2 да се допълни „или стикер” след 

„карта или талон” , като същите придобият следния вид: 

„Чл. 35 (1) За използване на издадени по съответния 

ред, но с изтекъл срок на валидност карта, талон или 

стикер по тази наредба, на извършителя се налага глоба в 

размер до 50 (петдесет) лева, като картата или талонът 

се изземват и перфорират от длъжностното лице, 

установило нарушението. 

(2) За използване на издадени не по установения ред, 

недействителни карта, талон или стикер по тази 

наредба, на извършителя се налага глоба в размер от 200 

(двеста) до 500 (петстотин) лева, като същите се 

изземват от длъжностното лице, установило 

нарушението. В този случай се уведомява и районното 

полицейско управление.” 

 

 

изделия и части за тях. Освен това 

се предвижда да се насърчи чрез 

финансова подкрепа 

научноизследователската и 

развойната дейности за развитие на 

екологичните превозни средства и 

системи за зареждане, както и да се 

стимулира потреблението и 

търсенето на новите екологични 

превозни средства. Предвижда се 

ускорено изграждане на зарядна 

инфраструктура за електрически и 

хибридни автомобили. В тази 

връзка държавата въвежда 

преференциални такси при 

първоначална регистрация и 

регламентиране на категориите 

електромобили, както и 

освобождаване от данък на 

електрическите автомобили /по 

аргумент от чл.58, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси/. 

Изхождайки от изложеното 

по-горе и предвид обстоятелството, 

че съгласно чл.8, ал.6 от ЗМДТ, 

респ. чл.8 от НОАМТЦУ в 

правомощията на Общинския съвет 

на Община Първомай спада 

възможността да освобождава 

отделни категории лица изцяло или 

частично от заплащане на отделни 

видове такси, възниква 

необходимост от създаване на този 

нов чл.14а. 

Относно Т.2  

Предложените промени са с 



цел превенция на злоупотреби и 

санкциониране на лица, които 

използват издадени по съответния 

ред, но с изтекъл срок стикери и 

такива, които са издадени не по 

установения ред, недействителни.  

 

 

Приложение: Предложение вх.№ 95-00-132/28.06.2022г. по регистъра на Община Първомай и с вх. № 53-0-92/04.07.2022г. по регистъра на 

Общински съвет. 

 

 

Изготвили: 

 

Петко Петков  -  _____/П/______         

Златка Димитрова  - ____/П/_____        

Елица Запрянова  -  _____/П_____ 

 


