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ПРОЕКТ ЗА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

от 

д-р Юлиян Найденов Найденов 

Кмет на Община Силистра 

 

 Настоящият проект за изменение и допълнение на Приложение № 7, т. 1 към чл. 42, ал. 5 от 
Наредбата за организацията на движението на територията на Община Силистра, е във връзка с 
констатации направени в процеса на работа на Комисията за определяне на лицата, имащи право да 
получат карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с 
трайни увреждания и касаят допълнения в критериите, на които трябва да отговарят кандидатите. 
Тези допълнения се налагат поради факта, че има деца с трайни заболявания и лица с висока степен 
на увреждания, които не покриват досегашните критерии, посочени в Приложени №7, но по 
преценка на комисията по този начин ще им се гарантират правата и облекченията, които наредбата 
предоставя поради влошеното им здравословно състояние.  

В тази връзка необходимите изменения са както следва: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7(към чл.42, ал.5) 

 
БИЛО: 
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА” И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
1. 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 строежа, 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 90% 
/деветдесет процента/, поради сърдечни и белодробни заболявания; 
2. Лица с пълна двустранна слепота, а също и лица с определен процент на трайно намалена 
работоспособност/респ. ограничена възможност за социална адаптация при децата от над 90 %, 
поради зрителни заболявания/увреждания/. 
 

СТАВА: 
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА“ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

1.  Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на инвалидна 
количка, ортопедични апарати, външни и вътрешни 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 или вид и степен на 
увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК, следва да е над 50 % /петдесет процента/. 

 



2.  Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност или с други сърдечни 
заболявания, с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК. 
3.  Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна недостатъчност 
и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен на 
увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.  
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно 
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, 
определени от ТЕЛК и НЕЛК. 
5. Деца до 18 /осемнадесет/ годишна възраст с други заболявания и с определени от ТЕЛК или НЕЛК 
вид и степен на увреждане над 80 % /осемдесет процента/.                                                                        
6. Лица с висока степен на увреждане и неработоспособни, с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и 
степен на увреждане над 100% /сто процента/, които са с чужда помощ. 

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (към чл. 42, ал. 5) от Наредбата за организацията на движението на 
територията на Община Силистра изменя текста, както следва:  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 (към чл. 42, ал. 5) 
 
КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ПРИ ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ В „СИНЯ ЗОНА“ И ПАРКИНГИТЕ ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

§ 1. Лица, които вследствие на увреждането не могат да се придвижват без използването на 
инвалидна количка, ортопедични апарати, външни и вътрешни 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 или 
вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК, следва да е над 50 % /петдесет процента/. 
§ 2. Лица с III-ти и по-висок функционален клас на сърдечна недостатъчност или с други сърдечни 
заболявания, с определени над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК. 
§ 3. Лица с белодробни заболявания с втора и по-висока степен на хронична дихателна 
недостатъчност и определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или 
вид и степен на увреждане, определени от ТЕЛК и НЕЛК.  
§ 4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена над 90 % /деветдесет процента/ трайно 
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, поради зрителни заболявания, 
определени от ТЕЛК и НЕЛК. 
§ 5. Деца до 18 /осемнадесет/ годишна възраст, с други заболявания и с определени от ТЕЛК или 
НЕЛК вид и степен на увреждане над 80 % /осемдесет процента/. 
§ 6. Лица с висока степен на увреждане и неработоспособни, с определени от ТЕЛК или НЕЛК вид и 
степен на увреждане над 100% /сто процента/, които са с чужда помощ.     
 
 Д-р Мирослав Тодоров 

За Кмет на Община Силистра 

На осн. Зап. № ЗК – 1710 / 01.11.2018 г. 
 

Съгласували: 

Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра 

 

Йорданка Владимирова - Директор дирекция „Икономика“ 

 
Николай Николов - Директор дирекция „Правна“ 
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Галина Маринова - мл. експерт „КОТСЗП“ 


