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СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И 

УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 
№ ВНОСИТЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА 

БЕЛЕЖКИ 

ПРИЕТИ/НЕП

РИЕТИ 

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. г-н Цветан 

Атанасов Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

Предложение: В решението да се допълни като основание 

чл. 48, т.1 от ППЗП, както и други, ако се правят 

изменения. Да се допълнят документите, които са 

съставени във връзка с удължения срок за предложенията 

ни. 

ПРИЕТО  

2. г-н Костадин 

Кърпачев вх. №92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Да отпадне алинея 7 от проекта за Решение НЕ Е ПРИЕТО Алинеята се прилага за случаи, в които 

има индивидуални искания на граждани 

и комисията счита за необосновано тези 

разходи да са за сметка на всички 

граждани на община Велинград. 

3. г-н Костадин 

Кърпачев вх. №92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Да отпадне алинея 8 от Решението за таксиметрови 

стоянки, касаещо цена и съответните текстове от проекта 

на наредба. 

НЕ Е ПРИЕТО В хода на процедурата по оценка на 

въздействие са проведени дискусии с 

представители на таксиметрови 

превозвачи, за които от по – голяма 

степен на интерес е обезпечаването на 

възможностите за паркиране на 

такситата поради паркиране на други 

МПС на определените за таксиметрови 

стоянки места и липса на ефективност 

при прилагане на другите нормативно 

предвидени мерки. 

4. г-н Цветан 

Атанасов Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

Цените за паркиране в град Велинград за МПС до 2,5 т. да 

се уеднаквят и да бъдат както и досега в размер 1,00 лв.. 

Мотиви: частите от улици извън район 1, за които е 

разрешено платено паркиране са пред възлови обекти, в 

които не е добре да има задръствания. 

ПРИЕТО По време на заседанието на комисията 

на 15.11.2017 г. е предложено цената да 

бъде повишена на 2 лв., по което 

комисията не може да се произнесе.  



5. г-н Цветан 

Атанасов Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

1. Параграфите от решението да се допълнят и в проекта 

на самата наредба като цените за паркиране се определят в 

наредбата. 

2. В приложение към наредбата да се запишат местата, на 

които е осигурена възможност за закупуване на талони на 

място. 

3. С параграф в наредбата да се запишат улиците от район 

1, на които може да се паркира съгласно действащата 

наредба и за които има съответната техническа 

документация и срокът на действие като места за 

паркиране да се продължи за периода до влизане в сила на 

ГПОД и план за паркиране. 

ПРИЕТО  

 Две предложения 

1. г-н Кърпачев вх. 

№92-00/2688 – 2  

2. г-н Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 

Две предложения по чл. 19, ал. 2, т. 3 по отношение на 

улици: 1. Частично кореспондира и с поискано становище 

на РУ на МВР; 

2. Разширяване на района, допълнително въвеждане на 

разрешителен режим за ППС с животинска тяга с 

маршрути и часови регламент, допълване на правила за 

ППС с животинска тяга. 

ПРИЕТО 

предл. 2 с 

допълнения от 

предл. 1 

Неприетата част по предложение 1 

попада в обхвата на предложение 2, но е 

с по – малък обхват. 

 

6. г-н Костадин 

Кърпачев вх. №92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Предложение за заличаване на улици (ул. „Братя 

Маврикови” и „Клептуза”) в чл.19, ал.4, кореспондиращо 

със становище и на РУ на МВР с допълване на «части от 

улици».  

ПРИЕТО  

7. г-н Костадин 

Кърпачев вх. №92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Наименованията в решението да се приведат в 

съответствие с термините в проекта за наредба 
ПРИЕТО  

8. г-н Цветан 

Атанасов Вецов 

вх.№92-00/2688 от 

12.10.2017 г. 

Предложение: Текстът на чл. 2, ал. 3 «Не се разрешава 

престой и паркиране на моторни и пътни превозни 

средства на: тротоари, части от тротоари, част от тротоари 

и улично озеленяване; върху улично озеленяване.» да 

придобие редакция: 

«Тротоарите, части от тротоарите, части от тротоари и 

улично озеленяване, улично озеленяване, части от улично 

озеленяване, не се определят за места за престой и 

паркиране, с изключение на случаите, в които има изричен 

акт за определянето на съответен участък като такъв въз 

основа на надлежно съгласувани документи, издадени по 

ПРИЕТО «Не се разрешава паркиране на моторни 

и пътни превозни средства на: части от 

тротоари и улично озеленяване; улично 

озеленяване; между обособените за 

улично озеленяване части на 

тротоарите; части от улично 

озеленяване. Тротоари, части от 

тротоари, не се определят за места за 

престой и паркиране, с изключение на 

случаите, в които има изричен акт за 

определянето им за място за престой и 



нормативно установените правила». 

Допълнителни мотиви: В повечето случаи водачите на 

МПС паркират върху част от улично платно и част от 

тротоар; паркира се върху част от тротоар и част от 

улично озелеяване; паркира се върху част от тротоар, а 

част от МПС попада в частен парцел. Предложението е да 

се обхванат тези частични случаи, защото ЗДП 

регламентира паркиране върху тротоар, съответно 

озеленяване т.е МПС е спряло изцяло върху неразрешен за 

паркиране участък. 

паркиране, издаден въз основа на 

надлежно съгласувани документи по 

нормативно установените правила и 

обозначени по нормативно установения 

ред.». 

Редакцията е за недопускане на 

становища, че наредбата позволява 

възможност за паркиране върху улично 

озеленяване и/ или част от него. 

9. г-н Кърпачев вх. 

№92-00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Предложение за либерализиране на режима, включване на 

чл. 43, ал. 2 от ЗУТ, допълване на двата вида адреса – 

настоящ и постоянен. 

ПРИЕТО 

 

В рамките на изложените мотиви 

10. г-н Костадин 

Кърпачев  вх.№92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Предложение:  ул. «Стела Благоева» да се идентифицира и 

с осови точки, поради специфичното местоположение на  

участъка, който е между две улици и е възможно  да  се 

идентифицира и като ул. «Света гора»  

ПРИЕТО 

 

В чл. 2, ал. 5, т. 1 на проекта израза „ул. 

«Стела Благоева»» да се чете «ул. 

«Света гора»  в частта ос. т. 2611 до ос. 

т. 2668» 

11. г-н Костадин 

Кърпачев  вх.№92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Предложение за по – голяма яснота:   

1. «Независимо, че е логично,» се предлага «изрично  

запиване, че платеното паркиране в Синята зона не 

включва пътищата в населените места, които са РПМ, 

както  и забранените в ЗДП места».  

2. Прецизиране на Приложение 1 за изясняване наличието 

на улици от район 1. 

3. Допълване на графична част, кореспондира и с  

предложение от открито заседание.  

ПРИЕТИ 

 

В чл. 2, ал. 5, т. 1  текстът: „Районът 

включва и описаните по – горе 

гранични улици.» се заменя с «Районът 

включва и описаните по – горе 

гранични улици, с изключение на 

пътните платна на улиците, 

представляващи част от 

републиканската пътна мрежа. От район 

1, определен за платено и почасово 

ограничено паркиране, се изключват 

местата, за които в нормативeн акт от 

по – висока степен паркирането е 

забранено.» 

12. г-н Костадин 

Кърпачев  вх.№92-

00/2688 – 2 от 

12.10.2017 г. 

Изменение на наименованието на Приложенията с 

отбелязване на местата в район 1, в които има осигурена 

възможност за директно събиране от служители на цените 

за паркиране и допълване на нови приложения. 

ПРИЕТО 

 

 

13. г-н Цв. Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

Отстраняване на технически грешки и номерация в 

приложения, кореспондира и с  предложение от открито 

заседание, направено от г-н Мандраджиев. 

ПРИЕТО 

 

 

14. г-н К.  Кърпачев  От приложение №1 да отпадне ул. Клептуза ПРИЕТО  



вх.№92-00/2688 – 2 

от 12.10.2017 г. 

 

15. г-н Делиев В приложение 3 да се запише ясно участъкът пред хотел 

„Рич” за платено или безплатно паркиране е.  

П-е: Дебатирана е формулираната редакция, която 

позволява възможност за възприемане на текста като 

позволяващ безплатно паркиране, а срещу това се 

възразява. 

ПРИЕТО  

16.  г-н Цв. Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

В Чл. 11, ал.3 да се допълни думата „не”, т.е да се чете „не 

повече от четири години” 
ПРИЕТО  

17. г-н К.  Кърпачев  

вх.№92-00/2688 – 2 

от 12.10.2017 г. 

Да има талони и за два часа ПРИЕТО Уточнение: На откритото заседание на 

комисията на 15.11.2017 г. от г-н Делиев 

и г-н Тюфекчиев е предложено 

допълване на талони за 8 часа, по което 

комисията не може да се произнесе. 

18. г-н Станудин - 

протокол 

Увеличаване обхвата на район 1 с участъка, заключен 

между улици „Елена Кантарджиева”, „Петър Янев” и „Цар 

Самуил”. 

ПРИЕТО  

19.  г-н Цв. Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

12.10.2017 г. 

1. Увеличаване обхвата на район 1 с участъка, заключен 

между уличните платна на ул. „Патриарх Евтимий” и 

парцел на гара на БДЖ – до кръгово. 

2. Участъкът да се определи за платено паркиране поради 

голямо струпване на МПС. 

ПРИЕТО ПО Т. 

1 И ПРИЕТО 

ЧАСТИЧНО 

ПО Т. 2 

Мотиви по т. 2: Комисията приема 

предложението за платено паркиране, 

но с допълване на регламент по 

изключение само за неделните дни, с 

допълване на параграф за влизане в 

сила след изпълнение на нормативно 

предвидените съгласувателни действия 

и акт за одобряване на паркирането. 

Комисията приема приедложението 

частично при съобразяване и с 

обстоятелството, че макар и без 

техническа част на документацията, 

мястото се използва за престой и 

паркиране на извършващи превоз по – 

големи товарни автомобили. 

20. 1. г-н Радослав 

Димов 

Да отпадне улица „Георги Кирков” в чл. 19, ал. 4 ПРИЕТО  

21. г-н Цв. Вецов вх. 

№92-00/2688 – 1 от 

В наредбата да се проверят текстовете, свързани със 

движението на МПС със специален режим на движение 
ПРИЕТО  



12.10.2017 г. като предлагам, когато не е уредено в ЗДП, да се допълни 

в наредбата. 

22.  г-н К.  Кърпачев  

вх.№92-00/2688 – 2 

от 12.10.2017 г. 

1. пр-е: В чл.19, ал.4 израза „на улици” да стане „на 

улици/части от улици”; да отпадне улица „Клептуза” и ул. 

„Братя Маврикови” 

2. Да се допусне изключение от забраната за коли на 

пожарната, специализирани автомобили, колите за 

комунално обслужване (снегопочистваща техника, коли за 

събиране на битови отпадъци). 

ПРИЕТО  

 

 

 

Проведено заседание – 10,30 ч. на 15.11.2017 г.. 

Община Велинград благодари на гражданите, които направиха предложения и изразиха своите становища, мнения, възражения по проекта на 

Наредба. 

 

 


