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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на 

интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай на 

e-mail адрес:obaparv@parvomai.bg или в деловодството на Община Първомай, 

гр.Първомай, ул.„Братя Миладинови - юг” № 50. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Първомай, прилагаме съответните мотиви, както 

следва:  

  

 

МОТИВИ 

към  

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на 

Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на община Първомай: 

 

 Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, всеки общински съвет 

може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока 

степен, неуредените от тях обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на 

чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси предвижда общинския съвет да определи 

с наредба ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от 

тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по пътищата. 

Към сегашния момент това е частично заложено в Наредба за организацията и 

безопасността на движението на територията на община Първомай, приета от 

Общинския съвет на Община Първомай, с Решение № 98 от 03.07.2008г., която не е 

изменяна и допълвана от приемането си, въпреки последващи изменения и допълнения в 

нормативните актове от по-висок ранг, уреждащи същата материя.  

1. Причини, налагащи приемането на Наредбата:  

 Липсата на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Първомай е констатирана в доклад от Сметна палата 
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след осъществена през 2020г. проверка на Община Първомай. В доклада е посочено, че 

разпоредбата на чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси предвижда общинския 

съвет да определи с наредба ползването на общинските тротоари, площади и улични 

платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за 

движението по пътищата. В чл.99, ал.1 от Закона за движение по пътищата е определено, 

че в населените места собственикът или администрацията, управляваща пътя, може да 

определи райони, пътища или части от пътища за зони за платено и безплатно паркиране 

в определени часове на денонощието, а в ал.3 на същия член се предвижда общинския 

съвет да определи цената за паркиране на тези места, както и условията и реда за 

плащането й. Констатирано е и публикуване на проект на Наредба за условията и реда за 

паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай за 

обществено обсъждане на интернет страницата на общината през 2018г. По същата е 

получено възражение с мотив за неясноти и желание за обществено обсъждане. 

Проектът за наредбата е внесен с докладна на 18.05.2018г. в общински съвет за приемане 

на наредбата, което е обосновано с нормативното изискване за приемането й. Разгледано 

е и постъпилото възражение, което не съдържа конкретно становище и предложение по 

проекта. Предложението за приемане на наредбата е включено в дневния ред на 

редовното заседание на общинския съвет  на 31.05.2018г., но не е прието решение за 

приемането й, без да са посочени мотиви за това. 

 Предвид изложеното, приемането на Наредба за реда за спиране, престой и 

паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай е 

необходима, за да се изпълнят законовите задължения по нормативните актове от по-

висок ранг и да се уредят на местно ниво редът и условията за безплатно и платено 

паркиране на територията на община Първомай.  

2. Цели, които се поставят:  

Целите са ситуирани във въвеждането на единни и ясно регламентирани правила 

за условията и реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства /ППС/ 

на територията на община Първомай, изпълнение на законовите изисквания за приемане 

на нормативен акт, който да урежда тази обществени отношения и ще се отстрани 

нередност в администрацията, констатирана в доклад от Сметна палата след 

осъществена през 2020г. проверка на Община Първомай, а именно липсата на такава 

наредба. 

 

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

наредба:  

За прилагането на Наредбата не е необходимо разходването на допълнителни 

финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива: 

С приемането на настоящата Наредба ще бъдат изпълнени законовите изисквания 

за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани със 

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

Първомай. Ще се отстрани нередност в администрацията, констатирана в доклад от 

Сметна палата след осъществена през 2020г. проверка на Община Първомай, а именно 

липсата на такава наредба, както и ще се въвеждат единни и ясно регламентирани 



 

 

правила за условията и реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 

/ППС/ на територията на община Първомай.    

 

5.  Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.  

Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство — Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, ЗМДТ, 

ЗДвП, ППЗДвП и ЗП) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи 

принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните 

власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата. На 

основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 28 от Закона за нормативните актове, 

проектът е публикуван за публично обсъждане на Интернет страницата на Община 

Първомай. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят мнение и да 

представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 30 - дневен 

срок от публикуването му на сайта на общината. Справката по чл. 26, ал. 5 от ЗНА и 

постъпилите предложения и становища (ако има такива) ще бъдат предоставени 

допълнително на Общински съвет - Първомай, преди вземане на решение от 

компетентния орган. 

 

I. Правни основания: Настоящият нов проект за Наредба, следва да се приеме на 

основание чл.8 от Закон за нормативните актове, чл.21, ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и 

такси, чл.99, ал.1 от Закона за движението по пътищата, както и на основание чл.76, ал.3 

от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

II.  Принципи:  

При изработването на проекта на  Проекта за Наредба за реда за спиране, престой 

и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, са спазени 

принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 

 

Принцип на необходимост – с приемането на Наредбата се изпълнява законовото 

задължение на чл.6, ал.3 от Закона за местните данъци и такси за приемане на наредба от 

общинския съвет за ползването на общинските тротоари, площади и улични платна или 

на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране по Закона за движението по 

пътищата, отговаря се адекватно на необходимостта от създаването на синхрон между 

Закона за движението по пътищата, както и Правилника за прилагането му, както и се 

отстраняват нередности, констатирани в доклад на Сметна палата за осъществена 

проверка през 2020г. на Община Първомай. 
Принцип на обоснованост –Привеждане на нормативната база на община Първомай 

в съответствие със Закона за пътищата, Закона за движението по пътищата, както и 

Правилника за прилагането му, с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете 

на Наредбата и закона.  

Принципи на предвидимост и откритост – Проектът на Наредба за реда за спиране, 

престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, 



 

 

ведно с мотивите, доклада и оценкатаз ще бъде публикуван на официалния сайт на 

община Първомай за становища и предложения от заинтересованите лица.  

Принцип на съгласуваност – Проектът на Наредба за реда за спиране, престой и 

паркиране на пътни превозни средства на територията на община Първомай, ведно с 

мотивите, са съгласувани с компетентните служители от Общинска администрация – 

Първомай, чиято дейност е свързана с прилагането на посочения нормативен акт. 

Проектът и мотивите към Наредбата, са предоставени публично на заинтересованите 

лица, чрез интернет страницата на Община Първомай, като ще бъдат взети предвид 

направените в хода на обсъждането становища и предложения. 

Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – предлаганата 

Наредба не е в противоречие със закона и е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен. 

 

  

 Приложение: Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства на територията на община Първомай. 

 

 

 

 

 

ХАМДИ МУСТАФА: …………/П/……………. 

Заместник-кмет на Община Първомай 

 

 


