
                                                                                                                                

 

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

 

§1. Създава се нов чл.30а със следния текст:   

Чл.30а  Ред за предоставяне на право на безплатно и денонощно 

паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на 

ППС, превозващо лице с увреждания до сградата по настоящ адрес на 

правоимащия 

 

                                        ААлл..11  ЛЛииццааттаа  ииммаащщии  ппррааввоо  ннаа безплатно и денонощно паркиране 

върху специално определено и сигнализирано за тази цел място следва да 

отговарят на следните условия: 

              1.Да притежават карта за паркиране по чл.99 от Закона за движение по 

пътищата    

              2.Вследствие на увреждане да не могат да се придвижват без 

използването на инвалидна количка, ортопедични  апарати, външни протези и 

да не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без 

използването на посочените медицнски изделия. Да имат трайно оформен 

функционален дефицит на стоежа придвижването или издръжливостта. 

             Ал.2 ППС превозващо лицето следва да отговаря на едно от следните 

условия: 

              1.Да е собственост на правоимащия 

              2.Да е съпружеска имуществена общност 

              3.Да е закупено от лицето на лизинг 

              4.Да е собственост или закупено  на лизинг от родител на правоимащо 

дете, настойник или попечител. 

              Ал.3 Лицето да не притежава собствен гараж или паркомясто в и до 

сградата по настоящия си адрес   

              Ал.4 За предоставената услуга правоимащите лица не дължат 

заплащането на такса 

               Ал.5 За предоставяне на услугата правоимащото лице подава 

следните документи в деловодството на Община Перник: 

                   -заявление по образец, утвърдено от Кмета на Община Пернк 

                   -лична карта/за сверяване/  или удостоверение за настоящ адрес 

                   -удостоверение за раждане /за малолетни и непълнолетни/ - копие  

и оригинал за сверяване 
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                  -акт за граждански брак/ако е необходимо/  - копие и оригинал за 

сверяване 

                   -карта за паркиране на лице с увреждания по чл.99 от Закона за 

движение по пътищата – копие и оригинал за  сверяване 

                   -Решение за ТЕЛК, НЕЛК – копие и оригинал за сверяване 

                   -регистрационен талон на автомобила или договор за лизинг – 

копие или оригинал за сверяване 

                   -документ за настойничество или попечителство – копие и 

оригинал за сверяване 

                   -декларация по образец утвърден от Кмета на Община Перник 

             Ал.6 Заявленията се разглеждат от Комисия назначена със Заповед на 

Кмета на Община Перник в едномесечен срок от подаването им. 

             Ал.7  Услугата се предоставя със заповед на Кмета на Община Перник 

за срок от 1 година 

 

 

 

 

                      §§22    ННааррееддббаа  ззаа  ииззммееннееннииее  ии  ддооппъъллннееннииее  ннаа  ННАРЕДБА №6 ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЕРНИК ввллииззаа  вв  ссииллаа  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ппууббллииккууввааннееттоо  ии  вв  ппооннее  ееддиинн  ммеессттеенн  

еежжееддннееввнниикк    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


