
До Председател на общински съвет 

гр. Шумен 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Добрин Чайлев общински съветник. 

 
Относно: Вземане на решение за създаване на нови точки към Наредба за престой  и 

паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания 
на територията на община Шумен. 

 Предложение: Създаване на нови точки 4 и 5 към ал.2 на чл.5 към Наредба за престой  и 
паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на 
територията на община Шумен. 
  

 Административно наказателни разпоредби: 
 Това не е нарушение и не се налага административно наказателна мярка.  
  
 Цел на предложението: 
 Да се улесни в още по-голяма степен достъпа на лицата с трайни увреждания ползващи 
транспортни средства до обществените и административните услуги на територията на община 
Шумен. 
 
 Мотиви към това предложение: 
 Граждани с трайни увреждания ползващи превозни средства се оплакват, че има случаи когато  
специално определените обозначени места за паркиране на даден паркинг са заети, се налага да 
паркират автомобилите си на другите места като заплащат съответната такса за паркомясто. 

 Финансови средства: 
 За прилагане на допълнителните точки в Наредбата, не е необходимо разходването на 
бюджетни средства. 
 
 Фактически основания: 
- Към момента в Наредбата, не са включени подобни текстове. 
 
 На основание чл.21, ал2 от ЗМСМА, ОбС гр. Шумен взема следното Решение:  
 Създаване на нови точки 4 и 5, към ал.2 на чл.5 към Наредба за престой и паркиране на 
превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на 
община Шумен със следния текст: 
 т. 4 „ Безплатно за време до 2 часа във всички отворени за обществено ползване паркинги 
на територията на община Шумен, на превозни средства обозначени според изискванията на 
тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено, лично, 
индивидуално и конкретно обслужват хора с трайни увреждания, ако на специално определените 
и сигнализирани за тази цел места вече има паркирали превозни средства.“ 
 т.5 „Безплатно за време до 2 часа в участъци определени за платено паркиране на превозни 
средства на територията на община Шумен, на превозни средства обозначени според 
изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, 
непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с трайни увреждания, ако на 
специално определените и сигнализирани за тази цел места, вече има паркирали превозни 
средства.“ 
 

     03. 11. 2016                                                                         С Уважение: ........................ 

       гр. Шумен                                                                                              /инж. Добрин Чайлев/ 


