
ДОКЛАД 
към предложение за приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на 

превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на 

територията на община Чупрене. 

 

1.Причини, налагащи приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране 
на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на 
територията на община Чупрене  

С влизането на България в Европейския съюз започна процес на синхронизиране на 

законодателството ни с това на Съюза и всички страни членки. Един от важните въпроси, 

които трябва да бъде нормативно регламентиран на ниво община, е възможността на 

хората с увреждания да паркират безпроблемно и безплатно превозните средства. В чл. 

99а от Закона за движение по пътищата, ангажимента по издаване на карта за паркиране 

на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и 

използване на улеснения при паркиране се възлага от кмета на общината.  

 
2. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата: 
Хората с трайни увреждания да могат да кандидатстват за издаване на безплатна 

карта за паркиране, която е валидна на територията на цялата страна и страните от 

Европейския съюз, съобразно действащата нормативна уредба и обществените 

отношения, свързани с издаването на карта за паркиране на места, определени за превозни 

средства, обслужващи хора с трайни увреждания.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба: 
Предлаганата Наредба не предполага необходимост от допълнителни финансови 

средства, които следва да бъдат заложени в бюджета на община Чупрене. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива: 
Постигане на законосъобразност и ред при издаване на карти за паркиране на 

лица с трайни увреждания. Осигуряване  на достъпна среда на  гражданите с трайни 

увреждания и улесняване на техните социална интеграция. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-

концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Те 

подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на 

местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места 

чрез ефективно местно самоуправление.  

Предложената Наредба е изготвена в съответствие с Европейската харта за местно 

самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и на Закона за движението по пътищата 

и Закона за интеграция на хората с увреждания.  

 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 
Кмет на община Чупрене 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Н А Р Е Д Б А 
 
 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ  
НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ 

ЛИЦА С ТРАЙНИ  УВРЕЖДАНИЯ  
В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за издаване на Карта за 

паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания. 

(2) Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни 

увреждания издадена по реда на настоящата Наредба е валидна на територията на цялата 

страна. 

Чл.2. Местата за престой и паркиране на превозни средства обслужващи хора с 

трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид” в съответствие с Наредба 

No 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и с плътна пътна маркировка 

с международния символ за достъпност. 

 

Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ 
 
 Чл.3. (1) Картите за паркиране за хора с увреждания се издават от кмета на 

общината по образец (Приложение № 1), съобразен с изискванията на стандартизирания 

модел на Европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 

4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с увреждания. Картата съдържа 

следната задължителна информация: 

1. Трите имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата; 

2. Дата на издаване на картата; 

3. Срок на валидност на картата; 

4. Номер на картата в регистъра на редовно издадените карти; 

5. Подпис на титуляра на картата или на законния му представител. 

 (2) В общинската администрация се създава и поддържа регистър (Приложение № 

2) на издадените карти за паркиране на хора с увреждания, който съдържа: 

1. Пореден (сериен) номер на издадената карта; 

2. Име, презиме и фамилия на титуляра на картата; 

3. Единен граждански номер на титуляра на картата; 

4. Номер, дата на издаване и срок на валидност на експертното решение на ТЕЛК или 

НЕЛК, послужило за издаване на картата; 

5. Валидност на издадената карта съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК или 

НЕЛК. 

 (3) Карта за паркиране за хора с трайни увреждания се издава на лица с трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на посочените по-

долу условия, като определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези 

лица (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 

50% /петдесет/ и над 50 % (петдесет процента). 

1. Лица, които в следствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на 

инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, 

т.е. лица, които не са в състояние да заемат изправено положение на тялото без използване 

на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален дефицит на 

строежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена 



работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК следва 

да е над 50%(петдесет процента); 

 2. Лица ІІІ-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност и с 

определена над 90%(деветдесет процента) трайно намалена работоспособност или вид и 

степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

 3. Лица с белодробни заболявания с ІІ-ра и по-висока степен на хронична дихателна 

недостатъчност и с определена над 90% (деветдесет процента) трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

 4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90%(деветдесет 

процента) трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поради 

зрителни заболявания, определени от ТЕЛК или НЕЛК; 

 5. Деца до 16-годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или 

НЕЛК вид и степен на увреждане над 70% (седемдесет процента); 

 6. Кметът на община Чупрене назначава комисия за разглеждане на постъпилите 

заявления. Правилата за работата на комисията се утвърждават със заповедта за 

назначаването й; 

 7. Комисията по преценка призовава правоимащото лице или заедно с неговия 

родител, настойник или попечител, да присъстват на нейни заседания, с цел даване на 

пояснения за изясняване на случая. 

 (4) Трайно намалената работоспособност или вида и степента на увреждане на 

лицето се удостоверяват с решение за освидетелстване на ТЕЛК или НЕЛК в оригинал. 

 

 Чл.4. (1) За издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните 

средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 

99а от Закона за движение по пътищата, лицата с увреждания с постоянен (настоящ) адрес 

в община Чупрене, подават заявление до Кмета на общината. За непълнолетни или 

поставени под запрещение лица с определен вид/степен на увреждане, заявлението се 

подава от съответния законен представител. 

 (2) Към заявлението лицата по ал. 1 прилагат: 

1. Копие от личната карта на лицето, подаващо искането, придружено от оригиналния 

документ, който се връща след сверяване на данните; 

2. Копие от решение на ТЕЛК или НЕЛК за освидетелстване на трайно намалената 

работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се 

връща след сверяване на данните; 

3. Актуална цветна снимка с размери 3 х 4 см.;  

4. Акт за граждански брак (ако е приложимо) – копие и оригинал (за сверяване); 

5. Когато искането не се подава от лицето с увреждания, заявителят представя копие от 

нотариално заверено пълномощно, придружено от оригинал, който се връща след 

сверяване на данните; 

6. Други документи, удостоверяващи самоличността на лицето, подаващо искането (при 

необходимост и в случаите, когато титулярът на картата е непълнолетно или 

поставено под запрещение лице). 

7. Регистрационен талон на МПС – копие, ако лицето с увреждане притежава МПС 

 (3) Картите се издават в срок от 14 дни, считано от датата на подаване на искането, 

придружено с документите посочени в ал. 2.  



(4) Картата за паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се издава за 

срок не по- дълъг от срока на експертиза на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. 

 

Глава трета 
ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
 
 Чл. 5. (1) Право да престояват и паркират на местата, определени за престой и 

паркиране на превозни средства, обслужващи хора с увреждания, имат превозните 

средства, обозначени според изискванията на тази наредба, които по време на 

паркирането обслужват персонално лица, притежаващи валидна карта по смисъла на тази 

наредба, издадена на тяхно име. 

(2) Притежателят на Картата е длъжен при и по време на паркирането на 

определените места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло 

на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при  осъществяване на 

контрол да се възприемат данните от нея. 

Чл.6 . Забранява се на обозначените места, да престояват и паркират превозни 

средства на лица, които не притежават Карта за паркиране за хора с увреждане, или които 

използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер изобразяващ 

пътен знак Д21. 

 

Глава четвърта 
КОНТРОЛ 

 
Чл.7. (1) Контролът по настоящата Наредба се осъществява от органите на МВР и 

от службата по контрол към съответната общината, на основание чл.167 ал.2 от Закона за 

движение по пътищата. 

 (2) Наказателните постановления по тази наредба се издават от Кмета на Община 

Чупрене, въз основа на акт за установяване на нарушение, съставен от лице по ал.1. 

 (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления по тази наредба се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

 

Глава пета 
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ 

 
Чл.8. (1) Който престоява или паркира на обозначено място по чл. 2, ал. 1, в 

нарушение на чл. 7, се наказва с глоба в размер 200 лева.  

(2) Който използва карта за паркиране за лице с увреждане, която е издадена за 

другиго, в нарушение на чл. 5, се наказва с глоба в размер 200 лева.  

(3) Лице с увреждане, което не притежава карта за престой и паркиране на 

превозно средство по образец, а използва други документи и знаци за обозначаване на 

превозното средство, се наказва с глоба до 50 лева. 

(4) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност 

карта за безплатно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 /петдесет/ 



лева, като картата се изземва и перфорира от длъжностното лице установило 

нарушението. 

(5) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за 

безплатно паркиране, ако не деянието не съставлява престъпление, на извършителя се 

налага глоба в размер от 200 /двеста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от 

длъжностното лице установило нарушението. В този случай се уведомява и районното 

управление „Полиция”. 
Чл.9. В случай на неправомерно използване карта за престой и паркиране тя се 

изземва от служителите по чл.9 и се връща в Община Чупрене. 

Чл.10. В случай на загубване, кражба или унищожаване на карта за престой и 

паркиране притежателя на картата или негов законен представител в срок от три дни 

уведомява  гл.спец.Социална политика в Община Чупрене за анулиране на картата и 

започване на процедура за издаване на нова карта. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. Производството по издаване на Карта за паркиране на местата, определени за 

превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания е безплатно. 

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с Карта за паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с трайни увреждания от кмета на община Чупрене по 

образец, след влизане в сила на настоящата Наредба. 

§ 3. Технически спецификации: 

 1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни 

увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм. 

 2. Цветът на картата за паркиране е светлосин, с изключение на белия знак за 

"инвалид", който е на тъмносин фон. 

 3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани. 

 4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране 

са разделени вертикално на две части отпред и на гърба. 

 5. Визуализираната задължителна информация, отпечатана на външните 

повърхности на картите за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с 

увреждания в зоните за почасово платено паркиране в цялата страна, е както следва: 

 Лявата част отпред съдържа: 

 - символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон; 

 - дата на изтичане на картата за паркиране; 

 - серийния номер на картата за паркиране; 

 - името и печата на издаващия орган /кмет на общината/. 

Дясната част отпред трябва да съдържа: 

 -    с главни букви думите „Карта за паркиране за хора с увреждания” на 

български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране” на 

други езици. 

 -    Думите „Модел на европейските общности” на български език 

-    Като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг 

от 12 звезди, символизирани Европейския съюз. 

 -    Холограмен знак 

Лявата част на гърба трябва да съдържа:  



 -    фамилията на притежателя 

-    първото име на притежателя 

-    подписа на притежателя или друг идентифициращ знак 

-    снимка на притежателя 

Дясната част на гърба трябва да съдържа: 

-    твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за 

преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания в зоните за почасово 

платено паркиране  

-    твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното 

средство така, че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка. 

 -    текста на чл. 99а от ЗДвП /с малък шрифт/. 

-    данните се въвеждат на български език. 

Начин на обозначаване на МПС превозващи хора с увреждания при 

преференциално паркиране на специално обозначените за тази цел места в зоните за 

почасово платено паркиране. 

  Непосредствено при паркиране в зоната за почасово платено паркиране на 

специално обозначените за целта места, картата задължително се поставя в долния ляв 

ъгъл на предното стъкло от вътрешната страна на автомобила, така че лицевата й част с 

изображението на международни знак „Инвалид” на плътен тъмно син фон да се вижда 

изцяло. 

§ 4. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането . 

 

 
 

 

  Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани 

от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Чупрене е 

приета с Решение № 27, взето с Протокол № 6 от 12.02.2020 год. на заседание на 

Общински съвет Чупрене. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:                                 И. ВЕЛКОВ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ДО 
КМЕТА 
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

за издаване на карта за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи 
хора с трайни увреждания 

 

от .............................................................................................................................. ……………………….. 

ЕГН ...................................... , постоянен адрес……………………………………………………………. 
 

ЛК № ............................... , изд. на .......................................... от МВР…………………………………… 

телефон за контакти: ......................... , ....................................................  
 

Данни на законния представител: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(трите имена на родителя на детето, настойника или попечителя) 

ЕГН ............................................................................... лична карта № , ......................................................  
издадена от .......................................................... на1 ................................... гр ...........................................  
адрес: гр.(с) ........................................................ ж.к .....................................................................................  
ул ...................................................................................... № ............ , бл ............ , вх .......... , ет ......... , ап. 

телефон за контакти: ....................................................................................................................................  
 

Моля да ми бъде издадена карта за паркиране на места, определени за превозни 
средства, обслужващи хора с трайни увреждания и ползване на преференциално паркиране, 
съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
1. Съгласно ЕР на ТЕЛК ............................................................................. със срок до .......................... г. 

съм с диагноза и % тр. н .раб ...............................................................................................................................  

2. Моят/ моята син /дъщеря................................................................................... ЕГН .............................  

съгласно ЕР на ТЕЛК................................................................ със срок до .................................................... ,.г. 

е с диагноза и % тр. н. раб .............................................................................................................. ,

 .......................................................................................................................................................... ... ........ , 
 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
1. Документ за самоличност с отразен адрес на територията на община Чупрене (документа 

се връща след сверяване на данните в заявлението); 

2. Експертно решение на ТЕЛК - копие; 

3. Снимка (на ползвателя) с размер 2,5 х 3,5 см. - 2 бр.; 

4. Регистрационен талон на МПС /голям/ - копие. 



ЗАБЕЛЕЖКА: За деца до 18 годишна възраст, заявлението се подава от законния представител, 

като се прилагат: - Акт за раждане - копие; - Лична карта, ако детето е навършило 14 г. - копие; - 

Документ за законното представителство /настойник, представител/. 

Съгласен /а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с процедурата по 
издаване на карта за преференциално паркиране на хора с увреждания. 

Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация нося 
наказателна отговорност по чл.313 от НК. 
 

 

 ................................. г. ЗАЯВИТЕЛ: .........................  
с. Чупрене /подпис/ 
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Приложение 2 

 

РЕГИСТЪР НА КАРТИТЕ ЗА ПАРКИРАНЕ 

На превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания, 

Издадени съгласно чл. 99а от Закона за движение по пътищата 

 

 

№ на картата 
Име, презиме 

и фамилия 
ЕГН 

№ и дата на 
решение на 

ТЕЛК/НЕЛК 

Срок на 
валидност на 

решението 

Регистрационен 
№ на 

автомобила 
подпис 

 

 

      

 

 

 
 


