Проект
НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Глава първа
Общи положения
Чл.1. Тази наредба определя правилата, ограниченията и забраните за паркиране на
територията на община Първомай в зоните за платено паркиране и паркинги - общинска
собственост.
Чл.2.(1) Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община
Първомай е безплатно, освен в случаите, предвидени в тази наредба. То се извършва при
спазване на Закона за движението по пътищата, на правилника за прилагането му и на тази
наредба.
(2) На територията на община Първомай се създават зони за платено паркиране и се
определят паркинги за платено паркиране.
(3) Техническото обслужване на зоните за платено паркиране и паркингите за платено и
абонаментно паркиране се извършва от общинско звено при община Първомай или чрез
възлагане на външен изпълнител.
(4) Със заповед Кметът на общината има право да ограничи временно – за срок до 14 дни,
частично или цялостно, достъпа до райони, улици, пътища и части от пътища от зоните,
паркингите, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или
обществен характер.
Глава втора
Раздел I
Зони за платено паркиране
Чл.3. (1) На територията на община Първомай се определят райони, пътища или части от
пътища за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието, от понеделник до
петък, в часовия диапазон от 08.00 до 17.00 часа и събота, в часовия диапазон от 09.00 до 14.00
часа, с изключение на обявените с нормативен акт официални национални празници.
(2) Времетраенето на паркирането в зоните платено паркиране може да бъде за 1 час, за 24
часа, за 1 месец, за 6 месеца и за 1 година.
(3) В зоните за платено паркиране могат да се паркират моторни превозни средства с
допустима максимална маса до 3.5 тона и на автобуси до 22 пътнически места.
Чл.4. (1) Зоните за платено паркиране обхващат райони, улици, пътища и части от пътища,
публична общинска собственост, които за гр.Първомай са, както следва:
1. ул. ”Княз Борис I” в участъка от ул.”Панайот Волов” до ул.”Димитър Благоев”;
2. ул. ”П.К.Яворов” в участъка от ул. „Димитър Благоев” до ул. „Кочо Честименски”;
3. ул. ”Панайот Волов” в участъка от ул. ”Княз Борис I” до ул.”П.К.Яворов”;;
4. ул. ”Любен Каравелов” в участъка от ул. ”Княз Борис I” до ул.”П.К.Яворов”;
5. ул. ”Никола Вапцаров” в участъка от ”П.К.Яворов” до ул. ”Княз Борис I”;
6. ул. ”Димитър Благоев” в участъка от ул.”Орфей” до ул. „Братя Миладинови-юг”;
7. ул. „Братя Миладинови-юг” в участъка от ул. „Кочо Честименски” до централен подлез
на ЖП Гара Първомай;
8. ул. ”Орфей” в участъка от ул. „Христо Ботев” до ул. „Стара Планина”
(2) Условията и редът за паркиране в зоните за платено паркиране се указват с
хоризонтална маркировка и вертикална пътна сигнализация, при спазване на действащите

нормативни разпоредби и действащата План-схема за организация на движението на ЦГЧ Първомай.
(3) Началото и краят на зоните за платено паркиране се обозначава с неподвижен пътен
знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на
МПС в зоната, цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани
съгласно ЗДвП.
Чл.5. (1) За паркиране в зоните за платено паркиране се заплаща цена в размер, определен
с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от община Първомай.
(2) Таксуването се определя съобразно действителното време на паркиране в зоните за
паркиране, като същото не може да бъде за по-малко от един час.
(3) Заплащането на цената в зоните за платено паркиране се извършва по един от
следните начини:
1. с талон, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез
задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя
зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо
възможност за осъществяване на контрол;
2. с талон за „Абонамент”;
3. с талон за „ Служебен абонамент – фиксирано паркомясто”;
4. с пропуск за платено преференциално паркиране на домуващи.
(4) Образците на талоните по ал.3, т.2 и т.3, както и на пропуска по т.4 се утвърждават от
кмета на общината.
Чл.6. Талоните и пропуските за зоните за престой и паркиране се поставят от водача на
моторното превозно средство на предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача
на видимо място стъкло, по начин, осигуряващ видимостта му отвън.
Чл.7. Дейностите по продажба на талоните за паркиране, както и всички други дейности
по обслужване на зоните за платено паркиране, могат да се извършват от общинска
администрация чрез нейно звено или чрез възлагане на външен изпълнител.
Чл.8. Освобождават се от заплащане на цената по чл.5, ал. 1 в зоните за платено паркиране
моторни превозни средства, които:
1. превозват и/или се управляват от хора с трайни увреждания, когато са паркирани на
специално обозначените за това места за паркиране;
2. са собственост на община Първомай или се ползват от нея въз основа на договор за
лизинг;
3. са със специален режим на движение по чл.91 от Закон за движението по пътищата.
Раздел II
Паркиране и престой в зоните за платено паркиране за хора с увреждания, лица,
ползващи услугата при режим „Абонамент”, режим „Служебен абонамент – фиксирано
паркомясто” и лица с постоянно местожителство
Чл.9. (1) В зоните за платено паркиране се осигуряват фиксирани и обозначени със знак
Д21 „Инвалид” и с плътна хоризонтална пътна маркировка места за безплатно паркиране на
МПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания.
(2) На местата по ал.1, могат да престояват само МПС, снабдени с карта, удостоверяваща
правото на ползване на такова място.
(3) Картата за преференциално паркиране на моторни превозни средства, превозващи лица
с трайни увреждания в зоната за платено паркиране и в паркингите – общинска собственост се
издава по образеца и с информационното съдържание по приложението към чл.99а от Закона за
движението по пътищата.
(4) Картата за паркиране по ал. 2 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран
модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г.
относно картата за паркиране на хора с увреждания.
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(5) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора
с увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава - членка
на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в
съответствие с изискванията на препоръката по ал. 4.
(6) Картата трябва да бъде поставена в долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС,
откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън.
(7) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с
увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от Кмета на Общината или от
упълномощено от него лице.
(8) Лица с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% с постоянен/настоящ адрес
на територията на Общината, желаещи да ползват карта за паркиране, при условията на ал. 3,
подават заявление до Кмета на община Първомай.
Чл.10. Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от
Закон за движението по пътищата, могат да паркират в зоните за платено паркиране при
изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.
Чл.11. (1) Физически и юридически лица могат да паркират моторни превозни средства на
цялата територия на зоните за платено паркиране след заплащане на едномесечен, шестмесечен
и дванадесетмесечен „Абонамент”.
(2) Цената за платено паркиране - „Абонамент” се определя с Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Първомай.
(3) Плащането на съответния абонамент се удостоверява с издаването на талон.
Чл.12. За издаване на талон за платено паркиране - „Абонамент” физическите и
юридически лица подават писмено заявление до кмета на община Първомай.
Чл.13. (1) Собственици, ползватели или наематели на нежилищни имоти могат да
паркират моторни превозни средства на едно или на не повече от 3 /три/ места в зоните за
платено паркиране след заплащане на едномесечен, шестмесечен или дванадесетмесечен
„Служебен абонамент – фиксирано паркомясто”.
(2) Цената за платено паркиране при режим „Служебен абонамент – фиксирано
паркомясто” се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, предоставяни от община Първомай.
(3) Желаещите да ползват места при режим „Служебен абонамент - фиксирано
паркомясто“ подават писмено заявление до кмета на община Първомай, към което прилагат
следните документи:
1. Договор за наем или нотариален акт за собственост или друг документ, удостоверяващ,
че заявителя ползва обект, находящ се в сградата, пред която ще бъдат разположени
паркоместата;
2. Схема за разполагане на места за паркиране /издава се служебно/.
(4) Заявленията по ал.3 се разглеждат от ОЕСУТ при Община Първомай, по чието
предложение Кметът на община Първомай издава заповед, с която одобрява или отказва
ползването на заявените паркоместа.
(5) Въз основа на заповедта по ал.4 на заявителя се издава талон за предплатена услуга
„Служебен абонамент - фиксирано паркомясто”.
(6) Местата за паркиране при режим „Служебен абонамент - фиксирано паркомясто“ се
обозначават със съответния неподвижен пътен знак, хоризонтална пътна маркировка и по
желание с подвижна преносима табела, осигурена от заявителя.
(7) Временно ограничаване паркирането на местата с режим „Служебен абонамент фиксирано паркомясто”, с цел провеждането на заявени по съответния ред в община Първомай
мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.
Чл.14. Забранява се преотстъпване правото на ползване и преотдаване на
предоставените за ползване при режим „Служебен абонамент - фиксирано паркомясто“
паркоместа.
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Чл.15. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените за
„Служебен абонамент - фиксирано паркомясто“ места, освен за автомобили, определени от
ползвателя на местата.
Чл.16. (1) Не се допуска на фиксираните паркоместа да се поставят ограничителни знаци,
бариери, колчета или други препятствия за тяхното ограничаване.
(2) Нарушението на забраната по ал.1 се наказва с глоба, а разрешението за ползване се
отнема със Заповед на Кмета на община Първомай.
Чл.17. (1) Собствениците или ползвателите на МПС, с адресна регистрация в обхвата на
зоните за платено паркиране, имат право да паркират в тези зони на основание издаден
пропуск за платено преференциално паркиране за домуващи.
(2) Пропуските по предходната алинея се издават от Кмета на община Първомай или
упълномощено от него лице.
(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 (един) месец, 6 (шест) месеца или 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.
(4) Лицата, желаещи да им бъде издаден пропуск за платено преференциално паркиране
по адресна регистрация, подават заявление до кмета на община Първомай, към което прилагат
следните документи:
1. Копие от удостоверение за постоянен/настоящ адрес (сверява се с оригинала при
подаване на документите);
2. Копие от регистрационен талон на МПС (сверява се с оригинала при подаване на
документите).
(5) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер,
определен с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги, предоставяни от община Първомай.
(6) Не се издава пропуск по ал. 1 на лице, притежаващо гараж или гаражна клетка в
урегулирания поземлен имот, на който е постоянният му адрес, попадащ в обхвата на зоната.
Раздел II
Паркинги за платено паркиране
Чл.18. Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното
платно.
Чл.19. (1) Паркингите за платено паркиране на територията на гр.Първомай са:
1. паркингът зад сградата на Община Първомай;
2. паркингът, източно от кръстовището на ул. Орфей, ул. „Стара планина” и ул. „Княз
Борис I” .
(2) Паркингите по ал.1 могат да се ползват за паркиране и престой на леки автомобили с
максимално допустима маса до 3,5 тона, лекотоварни автомобили и автобуси, за които се
заплаща съответната цена.
(3) На входа на паркингите се поставя неподвижен пътен знак, представляващ
информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в паркинга, цената
за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП.
Чл.20 (1) В обособените паркинги по чл.19 ал.1 се въвежда режим на платено паркиране за
дните от понеделник до петък, в часовия диапазон от 08.00 до 17.00 часа и събота, в часовия
диапазон от 09.00 до 14.00 часа, с изключение на обявените с нормативен акт официални
национални празници.
Чл.21.(1) Цената за паркиране в обособените паркинги се определят с Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община
Първомай
(2) Таксуването се определя съобразно действителното време на паркиране, като същото
не може да бъде за по-малко от един час.
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(3) Срещу заплатената цена за паркиране се издава талон, върху който трайно се отбелязва
началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня,
часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на
водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол;
(4) Освобождават се от плащане на цената по ал.1 за почасово платено паркиране моторни
превозни средства, които:
1. превозват хора с трайни увреждания, когато са паркирани на специално обозначените за
това места за паркиране;
2. са собственост на Община Първомай или се ползват от нея въз основа на договор за
лизинг;
3. са на държавни органи, когато са паркирани на определените за тях места;
4. са със специален режим на движение по чл.91 от Закона за движение по пътищата.
(5) Освобождават се от плащане на цената за почасово платено паркиране на определения
по ал.1, т.1 паркинг моторни превозни средства на:
1. лица на изборна длъжност в община Първомай;
2. служители от общинска администрация;
3. служители на общинските служби на бюджетна издръжка, осъществяващи дейността си
в сградата на Общината;
4. официални гости на община Първомай
(6) На посочените в ал.5 лица се издава официален пропуск от кмета на община Първомай.
Чл.22. В определените по чл.19, ал.1 паркинги за платено паркиране се осигуряват
фиксирани и обозначени със знак Д21 „Инвалид” и с плътна хоризонтална пътна маркировка
места за безплатно паркиране на МПС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни
увреждания.
(2) На местата по ал.1, могат да престояват само МПС, снабдени с карта, удостоверяваща
правото на ползване на такова място.
(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи
хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава от Кмета на община
Първомай, при условията и по реда на чл.9 от настоящата наредба.
Глава Трета
Раздел I
Принудителни мерки при неправилно паркиране
Чл.23. МПС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в зоните за
платено паркиране и паркингите – общинска собственост, може да бъде принудително
задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.
Чл.24. Поставянето на „скоба” може да се извършва само от звеното/служители на
Общината, определено/и със заповед на Кмета на общината, на основание чл. 167 ал. 2, т. 2 от
Закон за движението по пътищата.
Чл.25. (1) Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й, трябва да бъдат такива,
че да не нанасят повреда на МПС.
(2) Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен
от служителите по чл. 24.
(3) На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че МПС е
принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.
Чл.26. (1) За принудителното задържане със „скоба” водачът на МПС заплаща разхода по
прилагането на техническото средство.
(2) Размерът на разхода по прилагане на техническото средство тип „скоба” се утвърждава
с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от община Първомай.

5

(3) Разходите по ал. 1 и цената за паркиране, дължима за всеки час от поставянето на
техническото средство до освобождаването на МПС, се заплащат на място при неговото
отблокиране.
Раздел II
Контролни органи
Чл. 27. (1) Контролът по тази Наредба се осъществява от:
1. кмета на Община Първомай или чрез определено/и с негова писмена заповед звено на
Общината и/или длъжностни лица;
2. началника на Районно управление на МВР - Първомай или определените от него с писмена
заповед длъжностни лица;
(2) Осъществяващите контрол по тази наредба:
1. следят за изпълнението на наредбата и налагат глоби или съставят актове в зависимост от
вида на нарушението;
2. контролират изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, маркировка,
средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на
пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците;
3. използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство,
за което не е заплатена дължимата цена за паркиране до заплащането й и на разходите по
прилагане на техническото средство;
Чл.28. Цените и глобите, събирани при прилагането на тази наредба и при констатиране на
нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в
бюджета на Община Първомай.
Глава Четвърта
Раздел I
Административно-наказателни разпоредби
Чл.29. За нарушенията на реда и условията на паркиране на извършителите се налагат
предвидените в Закона за движението по пътищата и тази наредба санкции в определените им
от закона и от Наредбата размери.
Чл.30. (1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лева, който:
1. отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в
наредбата ред;
2. повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане.
3. използва неистински или подправен пропуск или талон, удостоверяващ плащане на цена за
паркиране по реда на тази наредба.
(2) За използване на издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност пропуск за
преференциално паркиране на домуващи и/или талон за „Абонамент”, и/или талон за
„Служебен абонамент – фиксирано паркомясто” на извършителя се налага глоба в размер до
50.00 лева, като съответният документ се изземва и перфорира от контрольора, установил
нарушението.
(3) Когато МПС остане блокирано след 17.00 часа за дните от понеделник до петък, а за
събота след 14.00 часа, при повикване и осбобождаване на автомобила, се налага глоба в размер
на 30 лева.
(4) За паркиране на МПС в нарушение на изискванията на настоящата Наредба, върху
специално обозначено място, определено за паркиране на МПС, обслужващо хора с
увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 50 лева.
(5) Наказва се с глоба в размер на 50 лева лице, което наруши забраната по чл.16, ал.1 от тази
наредба.
(6) За всички нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, за които не е предвидено
друго наказание, се налага глоба в размер на 100 лева.
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Чл.31. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се
съставят от длъжностните лица от службите за контрол, определени със заповед на кмета и от
длъжностните лица, определени със заповед на началника на РУ на МВР - Първомай.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Първомай или от
упълномощен заместник - кмет.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения
и наказания.
Чл.32.(1) При маловажни случаи на нарушения, установени в момента на извършването им,
на мястото на нарушението на извършителя се налага глоба с фиш (в три екземпляра) в размер
до 50 лева. Издаденият фиш съдържа: имената на длъжностното лице, което го издава и номера
на заповедта, с която е упълномощено, трите имена на нарушителя, място и време на
нарушението, нарушената разпоредба на наредбата, размер на глобата. Фишът се подписва от
служителя, наложил глобата и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената
глоба. На нарушителя, заплатил доброволно глобата, се дава вторият екземпляр от фиша.
(2) На лице, което оспори извършеното от него нарушение и/или размера на глобата, се
съставя акт за установяване на нарушение.
(3) Фиш за неправилно паркирано МПС може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В
този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към МПС, като се вземат мерки да не се
повреди от атмосферните условия. Поставянето на фиша на МПС е равнозначно на връчването
му. Вторият екземпляр му се изпраща по постоянен адрес по пощата, а третият остава в
службата за контрол в общинска администрация.
(4) Издаден фиш, който не е платен доброволно в седемдневен срок от датата на издаването
му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
(5) Фишовете се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на
общината или от длъжностните лица, определени със заповед на началника на РУ на МВР Първомай.
(6) Образец на фиша се утвърждава от кмета на Общината.
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК,
чл. 8 ЗНА и чл. 23, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата и чл. 99 от Закона за
движението по пътищата.
§2. С настоящата наредба се отменят Раздел 2 „Дневни платени паркинги” и Раздел 4 Места
„Платен абонамент” от Глава трета „Паркиране” на Наредбата за организацията и
безопасността на движението на територията на община Първомай /Приета с Решение № 98/
03.07.2008 г. на Общински съвет Първомай по Протокол 11/.
§3. Разпоредбите на тази Наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт с
по-висока степен.
§4. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
§5. Наредбата е приета от Общински съвет - Първомай с Решение № ……., взето с Протокол №
….. от …………… г..
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