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    които те се таксуват за престоя им 

 

         Господин кмете, 

 

          Почти ежедневно ставаме свидетели на скандали между шофьори на 

МПС, на които е поставена скоба и служители на общинското предприятие, 

което поставя скобите. Искаме да подчертаем, че служителите не са 

виновни, те си вършат работата, която им е вменена от работодателя. 

Много често обаче хората се оплакват с основание, поради следните 

причини: 



1. От апарата, с който се таксуват потребителите се издава малка 

бележка, в която е записано до кога е разрешен престоя в „Синя 

зона”. Най-отдолу на бележката с много дребен шрифт е записано 

„Моля, поставете зад предното стъкло от страната на водача”. Много 

хора не успяват да прочетат този текст. Но нещо друго е по-важно. 

Липсва разпоредба в наредба на Общински съвет Шумен, с която 

гражданите да бъдат задължавани да слагат това листче зад предното 

стъкло от страната на шофьора. Следователно, това изискване към 

шофьорите е своеволие от страна на представителите на общинското 

предприятие, без то да е регламентирано от Общински съвет Шумен. 

Често се случва граждани, които не са прочели дребния надпис на 

бележката да си я приберат в чантата, или в джоба и да се върнат в 

диапазона на времето, за което са платили. Заварват колата си със 

скоба и от тях също  се иска да платят 15 лева за сваляне на скобата, 

нищо, че са били добросъвестни и са си заплатили таксата 

предварително. Има оплаквания от чужденци, които не  разбират 

български език и няма как да прочетат и разберат дребния шрифт на 

бележката. Те си плащат добросъвестно, но отново заварват колата им 

със скоби, защото не са поставили листчето на предното стъкло. И са 

принудени да платят 15 лева. Считаме тези действия за 

незаконосъобразни. 

2. Апаратите, които издават бележката,  която описахме по-горе, след 

плащане на сумата за паркиране НЕ ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ. Те не 

са свързани и с НАП за да се отчитат там директно продажбите. В 

Наредбата, която е гласувана от общинския съвет, всеки гражданин, 

който си плати таксата за паркиране, има право да получи касова 

бележка. Това е негово право и по закон. Същото е изискването не 

само на нашата наредба, но и на Наредба № Н – 18 от 13.12.2006 год. 

за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез 

фискални устройства. В тази наредба, изрично е предвидено 

възможност, при автомати на самообслужване, фискалните устройства 

да са вградени с самия апарат, но тогава се изисква или фискалният 

бон да се появи на дисплей, или да бъде издаден на хартиен носител. 

Имайки пред вид, че в шуменската наредба е задължително, 

потребителят да получи фискален бон, то трябва да се приеме вторият 



вариант, а именно, че фискалното устройство задължително трябва да 

издава фискален бон, което не се  прави. 

       С оглед на това отправяме следното питане: 

1. Глобяват ли са гражданите с 15 лева, тогава, когато те са си платили 

таксата за „Синя зона”, но не са поставили бележката на предното 

стъкло? На какво основание става това, след като липсва такава 

разпоредба, която да е гласувана от Общинския съвет? 

Преустановена ли беше тази порочна  практика, след отправяне на 

забележка от председателя на нашата група Добромир Драев до 

ръководителя на общинското предприятие, осъществяващо тази 

дейност, или практиката продължава? 

2. Каква е причината да  не се издават касови бележки, при плащане 

за паркиране в „Синя зона”? Не считате ли, че това противоречи на 

закона и поне на две наредби – на общинската и на държавната, 

изискващи издаването на фискален бон при плащане? 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:  

     


