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ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.26, 

ал.3 и 4 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване се уведомяват 

всички лица, че е изготвен Проект на Наредба за престой и паркиране на превозни 

средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община 

Неделино и се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища.  

Община Неделино уведомява всички лица, че предстои публично обсъждане на 

Проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или 

превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино ще се проведе на 

21.11.2018г. от 15:00 часа в сградата на общинска администрация гр.Неделино, 

ул.”Александър Стамболийски” №104, на 5 /пети/ етаж. 

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на 

общината oba_nedelino@abv.bg и в деловодството в сградата на общинска 

администрация, на адрес: гр.Неделино, ул.”Александър Стамболийски” №104.  

Проектът за Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани 

или превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино заедно с 

мотивите към нея, са публикувани на интернет страницата на Община Неделино на 

16.11.2018г. 

Вносител на проекта за Наредба за престой и паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино е 

г-н Боян Кехайов – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО. 

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

С наредбата се уреждат обществени отношения, като се определят правилата, 

нормите, задълженията и правомощията на Община Неделино във връзка с обслужване 

на хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията 

на община Неделино. 

Към настоящият момент текстовете на наредбата са актуални и съответстват на 

българското законодателство. 

1.Причините, които налагат приемането. 

До сега действащата Наредба за престой и паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино, 
приета с Решение № 212 по протокол № 22/19.12.2012г. на общински съвет-Неделино и 

ОТМЕНЕНА с Решение №293 от 12.07.2018г. на Административен съд гр.Смолян, в нейната 

цялост, по протест на Окръжна прокуратура.  
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Съгласно действалата към момента на приемане на Наредбата разпоредба на 

чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ в редакцията от ДВ 46/2007г., 

изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на 

обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност /ал. 1/, а според ал. 2 преди 

внасянето на проект за нормативен акт, в това число и подзаконов такъв, за издаване 

или приемане от компетентен орган съставителя на проекта го публикува на интернет 

страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на 

заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. От писмо изх. № 208 от 05.06.2018г. на председателя на 

Общински съвет - Неделино е видно, че проекта за Наредба за престой и паркиране на 

превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на 

община Неделино не е бил публикуван за обществено обсъждане на интернет 

страницата на общинска администрация – гр.Неделино. 

Неизпълнението на императивните изисквания на чл.26, ал.2 от ЗНА 

представлява по естеството си съществено процедурно нарушение. С предвидените 

правила за публикуване на проект за нормативен акт, в това число и подзаконов, заедно 

с мотивите се цели от законодателя да бъде осигурена възможност на широк кръг 

заинтересовани лица да изразят мнения и становище по така публикувания проект, т.е. 

да се осигури широко обществено обсъждане на проекта. 

Не публикуването на проекта за подзаконов нормативен акт, каквато е 

оспорената наредба е винаги съществено процедурно нарушение, което води до 

незаконосъобразност на целия подзаконов нормативен акт. 

Именно тази причина налага приемането на Наредба за престой и паркиране на 

превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на 

община Неделино, както и факта, че същата урежда важни обществени отношения,  

касаещи лицата с увреждания и насочени към максимално удовлетворяване на техните 

потребности. 

2. Цели на проекта за Наредба за престой и паркиране на превозни 

средства, управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на 

община Неделино. 

1. Регламентиране на ясни правила и ред за издаване на карти за 

преференциално паркиране и престой на превозни средства, управлявани или 

превозващи лица с увреждания. 

 

2. Привеждане на Наредбата в съответствие с  Регл. (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент, относно защитата на физическите лица, във връзка с 

обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни, в 

сила от 25 май 2018г. 

 3. Очаквани резултати:  

1. Осигуряване на съответствие на механизма на издаване на карти за престой и 

паркиране на превозни средства, управляване или превозващи лица с увреждания по 

отношение на изискванията за защита на личните данни на физическите лица, съгл. 

Регл. (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. 

2. Въведен ред за издаване на карти за преференциално паркиране и престой на 

превозни средства, управлявани или превозващи лица с увреждания. 



3. Намаляване броя на водачите на ППС, неправомерно паркиращи на местата, 

определени за ППС на хора с увреждания. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба за 

престой и паркиране на превозни средства, управлявани и превозващи лица с 

увреждания на територията на община Неделино. 

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата 

уредба. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, 

управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино е 

подзаконов нормативен акт по прилагане на чл.99а от ЗДвП, поради което, 

съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието 

на цитирания Закон с правото на Европейския съюз. 

Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или 

превозващи лица с увреждания на територията на община Неделино влиза в сила от 

датата на приемането и от Общински съвет Неделино. 

 

БОЯН КЕХАЙОВ………/П/……….. 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 


