
                                                                                                                                

 

ПРОЕКТ НА  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

НА НАРЕДБА №6 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

§1.Изменя се  текстът на чл.27, ал.1 и става чл.27: 
 

Чл.27. /1/ На площади, улици и паркинги – общинска собственост, на 

специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено 

паркиране “Платен паркинг” и „Служебен абонамент” по цени определени в 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на  

услуги на територията на община Перник. 

 

Като придобива следния вид: 

 

Чл.27:„На площади, улици и паркинги – общинска собственост, на 

специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на 

платено паркиране “Платен паркинг” по цени определени в Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на 

територията на община Перник.“ 

 

§2.Отменят се ал.2, ал.3, ал.4, и ал.5 на чл.27 

 

§3 Създава се нов чл.27а със следния текст: 

 

 

Чл.27а /1/ „На площади, улици и паркинги общинска собственост на 

специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на 

платено паркиране „Служебен абонамент“ по цени определени в Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги 

на територията на община Перник.“ 

           /2/ Режим на платено паркиране „Служебен абонамент“ се допуска 

само за собственици, ползватели и наематели на нежилищни имоти. 

          /3/Режимът на платено паркиране „Служебен абонамент“ е валиден 

в работни дни от 8,00 ч. до 18,00 ч.“ 

         /4/„За ползване на режим за платено паркиране „Служебен 

абонамент“ заинтересованите лица подават заявление до Кмета на 

Община Перник с приложено удостоверение от Търговския регистър 

/актуално състояние/, удостоверение за липса на задължения към Община 

Перник, нотариален акт или договор за наем. След разглеждане на 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
             Сертифицирана по ISO 9001: 2015  

 

  2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;          

           тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg  

          

http://www.pernik.bg/


заявленията и при наличие на свободни места в схемата, лицата, подали 

заявления, сключват договори за временно и възмездно ползване на 

съответните паркинг места с режим на платено паркиране „Служебен 

абонамент“, с Кмета на Общината или упълномощени със заповед на 

кмета лица. 

            /5/Обозначаването на служебните паркоместа се извършва със 

съответния пътен знак и по желание на ползвателя, същият може да 

постави преносима табела. 

            /6/Община Перник има право временно да преустанови действието 

на режим „Служебен абонамент“ при провеждане на обществени 

мероприятия. 

           /7/Забранено е паркирането на автомобили на места, означени за 

служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на 

местата. Нарушителите подлежат на глоба съгласно раздел ХVIIІ, чл.38, 

ал.1,  от Наредба № 6 „За организация на движението на територията на 

община Перник“, като същите се отстраняват принудително, съгласно 

раздел ХVІ, чл.32, ал.1, буква Б от Наредба № 6 „За организация на 

движението на територията на община Перник“. 

           /8/Служебни автомобили на административни и обслужващи звена 

от Община Перник, Областна администрация Перник и други 

юридически лица на бюджетна издръжка или техни териториални 

структури ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране след 

сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване 

съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. 

 

§4.Допълва се текста на чл.30, ал.10, като се добавя текста « Право да 

престояват и паркират на определените и сигнализирани с пътен знак 

„Д21“ места за хора с увреждания имат превозните средства, които към 

момента, при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, с 

валидна карта издадена на негово име» 

 

 и  придобива следният вид: 

 

Чл.30/10/Право да престояват и паркират на определените и 

сигнализирани с пътен знак „Д21“ места за хора с увреждания имат 

превозните средства, които към момента, при и по време на паркирането 

обслужват персонално лицето, с валидна карта издадена на негово име“.  
Контролът на паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания, се 

осъществява от определени със заповед на директора на ОП „Общинско 

обслужване“ служители в границите на „Синя зона“ и определените със 

заповед на Кмета на Община Перник служители от отдел „Общински 

инспекторат” при Община Перник за територията извън обхвата на 

„Синя зона“. 

 



 

§5 Допълва се текста на чл.30/11/, като се добавя текста: При повторно 

нарушение иззетата карта се анулира и унищожава. 

 

и придобива следния вид: 

 

Чл.30/11/ Определените със заповед на директора на ОП 

„Общинско обслужване“ служители извършват контролни проверки в 

обхвата на въведената „Синя зона“, доколко преференциалното 

паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при 

спазване на нормативните изисквания. При установяване на 

несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или 

неправомерно ползване, служителя  изземва картата, като нарушителя 

подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, 

издал същата за връщане на притежателя.При повторно нарушение 

иззетата карта се анулира и унищожава. 

 

 

§6 Допълва се текста на чл.30/12/, като се добавя текста: При 

повторно нарушение иззетата карта се анулира и унищожава. 
 

 

И придобива следния вид: 

 

 

Чл.30/12/  Определените със заповед на Кмета служители на 

отдел „Общински инспекторат“ извършват контролни проверки извън 

обхвата на въведената „Синя зона“, доколко преференциалното 

паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания е извършено при 

спазване на нормативните изисквания. При установяване на 

несъответствие между картата и лицето, което я ползва и/или 

неправомерно ползване, служителя изземва картата, като нарушителя 

подлежи на санкция по общия ред. Иззетата карта се предава на органа, 

издал същата за връщане на притежателя. При повторно нарушение 

иззетата карта се анулира и унищожава. 

 

                      §7 Допълва се текста на чл.32, ал.1, б «б», като след 

«предназначено за паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 

увреждания» се добавя текста «,както и на паркоместа «Служебен 

абонамент» 

 

 

и придобива следния вид 

 



Чл.32 /1/ б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без 

знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, 

когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за 

движение, на места, обозначени с пътен знак, предупреждаващ за 

принудително преместване на паркирано превозно средство, както и 

когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на 

другите участници в движението, когато превозното средство е 

паркирано в нарушение на правилата на настоящата наредба, както и в 

случаите когато е паркирано неправомерно на специално обозначено 

място, предназначено за паркиране на ППС превозващи хора с  трайни 

увреждания,   както и на паркоместа «Служебен абонамент». В този 

случай длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба 

уведомяват ОД на МВР - Перник, за новото местоположение на 

превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването 

на превозното средство са за сметка на собственика на превозното 

средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, 

като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за 

отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента 

на уведомяването на ОД на МВР - Перник; 

 

§8.Допълва се текста на чл.38 /1/, като се добавя текста: «За 

паркирали автомобили в нарушение на чл.27а, ал.6 се налага глоба в 

размер на 50/петдесет/ лева. 

 

 

и придобива следната редакция: 

 

Чл.38. /1/ За използване на издадена по съответния ред, но с 

изтекъл срок на валидност карта за паркиране „Служебен абонамент“, на 

извършителя се налага глоба в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева, 

като картата се изземва и перфорира от контрольора установил 

нарушението. За паркирали автомобили в нарушение на чл.27а, ал.6 се 

налага глоба в размер на 50/петдесет/ лева. 

 

§9 Създава се нова ал.3 на чл.38 със следния текст: 

Чл.38/3/Който престоява или паркира на обозначените места 

в нарушение на чл.30 и чл.30а от Наредбата се глобява със сумата от 

100/сто/ до 200/двеста/ лева, като същият подлежи и на принудително 

репатриране по чл.32, ал.1, б «б». 

 

                      §§1100    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    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


