УТВЪРЖДАВАМ:
ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА
Кмет на община Каварна
ПРАВИЛНИК
За издаване на карти за паркиране на места, определени за превозни
средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на
улеснения при паркиране
Чл.1 Право на безплатно преференциално паркиране, върху специално определените и
обозначени за тази цел места на МПС превозващо или управлявано от лице с трайно
увреждане има лице, което притежава карта за паркиране по чл. 99а от Закона за
движение по пътищата.
Чл.2(1) Карта за преференциално паркиране на МПС превозващо или управлявано от
лице с трайно увреждане се издава от Кмета на Община Каварна на лице или дете за
което органите на медицинската експертиза са определили вид и степен на трайно
увреждане (респективно ограничена възможност за социална адаптация на децата),
отговарящи на следните изисквания:
- Лица, които вследствие 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
използването на технически помощни средства и имат трайно оформен функционален
дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на
трайно намалена работоспособност на тези лица /респ. ограничена възможност за
социална адаптация при децата/, следва да е над 50 % /петдесет процента/;
- Към горната група се приравняват и лицата с определен процент на трайно намалена
работоспособност /респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата/ от
над 70 % /седемдесет процента/.
- Служебни автомобили превозващи хора с увреждания;
(2) Степента на трайно увреждане на лицата, както и ограничената възможност за
социална адаптация на децата се удостоверяват с представяне на актуално решение за
освидетелстване на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал или заверен от лицето препис.
Чл.3 Картата за преференциално паркиране на МПС превозващо или управлявано от
лице с трайно увреждане се изготвя по образец съгласно чл. 99а, ал. 1 от Закона за
движение по пътищата (Приложение №1), съобразен с изискванията на
стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на
Съвета на Европа от 4 юни 1998г., относно картата за паркиране на хора с увреждания и
съдържа следната задължителна информация:
1. Трите имена на правоимащото лице или дете.
2. Актуална цветна снимка на притежателя на картата;
3. Дата на издаване на картата;
4. Срок на валидност на картата;
5. Номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;
6. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител;
7. Органа, издала картата;

Чл.4 Кметът на Община Каварна създава и поддържа Регистър, който съдържа:
1. Пореден номер и дата на издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания;
2. Име, презиме и фамилия на лицето или детето с увреждане;
4. Адрес на лицето или детето с увреждане;
5. Входящ номер и дата на заявлението;
6. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК; 7.
Валидност на издадената карта - съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК,
НЕЛК или ДЕЛК.
Чл.5 Необходимите документи за издаване на карта за преференциално паркиране на
хора с увреждания са:
(1) Заявление до Кмета на Община Каварна
(2) Копие на решение на ТЕЛК/НЕЛК или ДЕЛК
(3) Актуална цветна снимка на лицето с размери 3,5см./4,5см.
(4) Копие на нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от
лицето с увреждане (сверява се оригинала при подаване на документите).
(5) Ако лицето с увреждане е малолетно или непълнолетно, заявлението се подава от
името на един от родителите, като допълнително се прилагат Удостоверение за раждане
на детето
(6) Ако лицето с увреждане е поставен под настойничество или попечителство,
заявлението се подава от законния им представител, придружено от копие на документ
за настойничество или попечителство, както и копие на документ за самоличност на
настойник или попечител.
Чл.6 Картата за преференциално паркиране на МПС превозващо или управлявано от хора
с трайни увреждания е необходимо да отговаря на стандартизирания модел на от
Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета на Европа от 4 юни 1998г.
Чл.7 Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с трайни
увреждания се издава в срок от 14 работни дни, считано от датата на подаване на
заявлението.
Чл.8 Картата за паркиране на превозните средства, обслужващи хора с увреждания, се
издава за срок не повече от срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК, а в
случаите когато решението е пожизнено, за срок не повече от 3 /три/ години.
Чл.9 На всяко правоимащо лице с увреждания се издава само на една карта, независимо
от броя автомобили, които притежава.
Чл.10 Загубена или унищожена карта в срока на валидност се подменя еднократно, като
е необходимо лицето да подаде отново необходимите документи посочени в чл.5 от
настоящите Правила и загубената или унищожена карта се анулира.
Чл.11 При изтичане срока на валидност на картата, правоимащите лица подават нови,
актуални документи по чл. 5 от настоящите Правила.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на комисията за издаване
на карти за паркиране на места, определени за превозни средства, обслужващи хора с
трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
§ 2. Правилникът е утвърден със заповед № 74/01.02.2021 г. на Кмета на Община
Каварна.

