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ДО  

Г-ЖА МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СИЛИСТРА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

        от д-р Юлиян Найденов Найденов 

  Кмет на Община Силистра 

 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на 

територията на община Силистра 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА, 

С Решение № 1114, взето на заседание с Протокол № 34 от 25.03.2010 г., Общински 

съвет – Силистра прие Наредба за организация на движението на територията на община 

Силистра. С последващи Решения № № 1294 и 1295 от 29.07.2010 г., 1365 от 30.09.2010 г., 

1450 от 25.11.2010 г., 554 от 30.05.2013 г., 785 от 31.10.2013 г., 950 и 951 от 27.02.2014 г., 993 

от 27.03.2014 г., 379 от 22.12.2016 г., 934 от 27.12.2018 г. и 341 от 27.08.2020 г. на съвета 

наредбата беше изменена и допълнена. Във връзка с приетата Наредба № РД-02-20-2 от 

26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на 

елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 12 от 
12.02.2021 г., в сила от 13.03.2021 г.), с глава пета от която се определят изискванията за 

броя, разположението и обозначаването на достъпните места за паркиране на автомобили на 

хора с увреждания на паркингите към сгради/самостоятелни обекти за обществено 

обслужване и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено 

предназначение, е налице необходимост от изменение и допълнение на Наредбата за 

организация на движението на територията на община Силистра. 

Необходимите изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на 

територията на община Силистра се изразяват в следното: 
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Било Става 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 

ПАРКИРАНЕ 

 

Раздел III 

Режим на преференциално паркиране на 

ППС 

 

Раздел III-I 

Режим на преференциално паркиране на 

ППС, превозващи хора с увреждания 

 

Чл. 42. /1/. На територията на Общината, в 

паркингите общинска собственост - открити, 

покрити, подземни се осигуряват определен 

брой места за преференциално паркиране на 

ППС, превозващи хора с увреждания. 

/2/. На територията на община Силистра в 

откритите паркинг-зони с режим на 

кратковременно платено паркиране "Синя 

зона", се осигуряват определен брой 

фиксирани и обозначени места за 

преференциално паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания. 

/3/. (Изм. – Решение № 993 от 27.03.2014 г., 

изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. 

на Общински съвет – Силистра) Местата за 

паркиране по ал. 1 и 2 са с възможно най-

удобен достъп от входовете и подходите към 

тях, и се обозначават с пътен знак Д21 „Място 

за паркиране на пътни превозни средства, 

обслужващи хора с увреждания” и с плътна 

пътна маркировка с изобразен международния 

символ за хора с увреждания. Пътният знак се 

поставя самостоятелно. 

/4/. Броят, разположението и обозначаването 

на местата за преференциално паркиране на 

ППС, превозващи хора с увреждания е указан 

в „Приложение № 6” – неразделна част от 

настоящата наредба. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПАРКИРАНЕ 

Раздел III 

Режим на преференциално паркиране на 

ППС 

Раздел III-I 

Режим на преференциално паркиране на 

автомобили на хора с увреждания (Изм. – 

Решение № ……. от ……. г. на Общински 

съвет – Силистра)  

Чл. 42. (1) (Изм. и доп. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) На 

улиците и паркингите – общинска 

собственост на територията на община 

Силистра, се осигуряват определен брой 

достъпни места за преференциално паркиране 

на автомобили на хора с увреждания. 

(2) (Изм. и доп. – Решение № ……. от ……. г. 

на Общински съвет – Силистра) На улиците 

и паркингите с въведен режим за 

кратковременно платено паркиране „Синя зона“ 

на територията на община Силистра се 

осигуряват определен брой достъпни места за 

преференциално паркиране на автомобили на 

хора с увреждания за 2 (два) часа. 

(3) (Изм. – Решение № 993 от 27.03.2014 г., изм. 

и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на 

Общински съвет – Силистра, изм. и доп. – 

Решение № ……. от ……. г. на Общински 

съвет – Силистра) Достъпните места за 

паркиране по ал. 1 и 2 към 

сгради/самостоятелни обекти се разполагат в 

непосредствена близост до достъпния вход на 

сградата/самостоятелния обект, а когато 

няма техническа възможност за това, се 

разполагат на разстояние до 50 м от 

достъпния вход на сградата/самостоятелния 

обект. Достъпните места за паркиране на 

автомобили на хора с увреждания се 

обозначават с пътен знак Д21 „Място за 

паркиране на пътни превозни средства, 

обслужващи хора с увреждания” и с пътна 

маркировка върху цялата площ на мястото за 

паркиране, изпълнена като син фон с 

изображение в средата на международния 

символ за достъпност в бял цвят. Пътният знак 

се поставя самостоятелно. 

(4) (Изм. и доп. – Решение № ……. от ……. г. 

на Общински съвет – Силистра) Броят, 

разположението и обозначаването на 



достъпните места за преференциално 

паркиране на автомобили на хора с 

увреждания на паркингите към 

сгради/самостоятелни обекти за обществено 

обслужване и към нови многофамилни 

жилищни сгради или сгради със смесено 

предназначение са определени в приложение 

№ 6 от настоящата наредба. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

10. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) „Достъпен 

вход“ е вход, който може да се използва 

самостоятелно от всички хора, като се 

отчитат и специфичните нужди на хората с 

намалена подвижност, в т. ч. на хората с 

увреждания. 

11. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) „Достъпен 

маршрут до сграда или съоръжение“ е пътят 

на придвижване, който всички хора могат да 

ползват свободно и самостоятелно, като се 

отчитат и специфичните нужди на хората с 

намалена подвижност, в т. ч. на хората с 

увреждания, съответно от улици и 

пешеходни зони, спирки на превозните 

средства от редовните линии за обществен 

превоз на пътници, зони за качване/слизане и 

достъпни паркинги до достъпни входове на 

сгради за обществено обслужване, 

съоръжения, многофамилни жилищни 

сгради или сгради със смесено 

предназначение. 

12. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) „Нехлъзгава 

повърхност“ е завършена повърхност, при 

която триенето с обувка или с помощно 

средство за придвижване на лицето се 

поддържа на приемливо ниво при сухи и при 

влажни условия, т. е. минималната стойност 

на статичния коефициент на триене между 

определената като нехлъзгава повърхност и 

обувка с гумена подметка е 0,35, измерена по 

национални или международно признати 

методи за изпитване, като видът на гумата, 

използвана при изпитването, е 

представителен за всички видове материали, 

използвани при производството на обувки и 

продавани за всекидневна употреба. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (Изм. и доп. – Решение 

№ 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра) (към чл. 42, ал. 4) 

 

БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И 

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (Изм. и доп. – Решение 

№ 341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра, изм. и доп. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) (към 

чл. 42, ал. 4) 

 



ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА ППС, 

ПРЕВОЗВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 

I. /Изм. и доп.-Решение №554 от 30.05.2013г. 

на Общински съвет-Силистра/ Броят на 

паркинг-местата, предназначени за паркиране 

на ППС, превозващи хора с увреждания в 

откритите паркинг-зони с режим на 

кратковременно паркиране „Синя-зона” за 2 

/два/ часа на територията на община 

Силистра, се определя както следва: 

1. най-малко 2 /две/ места за паркиране се 

предвиждат в откритите паркинг-зони с режим 

на кратковременно платено паркиране „СИНЯ 

ЗОНА” – с до 50 места; 

2. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на 

местата за паркиране се предвиждат в 

откритите паркинг-зони с режим на 

кратковременно платено паркиране „СИНЯ 

ЗОНА” – с повече от 50 места; 

3. най-малко 5 /пет/ на сто от местата за 

паркиране се предвиждат в откритите 

паркинг-зони с режим на кратковременно 

платено паркиране „СИНЯ ЗОНА”, когато са в 

непосредствена близост – пред и около 

сгради, предназначени за лечебни, социални, 

рехабилитационни, спортни, културни, 

административни и производствени дейности; 

 

II. Броят на местата за преференциално 

паркиране, предназначени за ППС, 

превозващи хора с увреждания в паркингите 

общинска собственост на територията на 

община Силистра се определя, както следва: 

1. най-малко 2 /две/ места се предвиждат в 

паркингите общинска собственост на 

територията на община Силистра – с до 50 

места; 

2. най-малко 3 /три/ на сто от общия брой на 

местата за паркиране се предвиждат в 

паркингите общинска собственост на 

територията на община Силистра – с повече от 

50 места; 

3. най-малко 5 /пет/ на сто от местата за 

паркиране се предвиждат в паркингите 

общинска собственост на територията на 

община Силистра, когато са в непосредствена 

близост – пред и около сгради, предназначени 

за лечебни, социални, рехабилитационни, 

спортни, културни, административни и 

производствени дейности; 

III. (Изм. и доп. – Решение № 341 от 

27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра) 

Местата, предназначени за паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания в откритите 

БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ 

НА ДОСТЪПНИТЕ МЕСТА ЗА 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА 

АВТОМОБИЛИ НА ХОРА  С УВРЕЖДАНИЯ 

НА ПАРКИНГИТЕ КЪМ 

СГРАДИ/САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И КЪМ 

НОВИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

I. (Изм. и доп. – Решение № 554 от 30.05.2013 г. 

на Общински съвет – Силистра, изм. и доп. – 

Решение № ……. от ……. г. на Общински 

съвет – Силистра) Броят на достъпните места 

за паркиране на автомобили на хора с 

увреждания на улиците и паркингите с 

въведен режим за кратковременно платено 

паркиране „Синя зона” за 2 (два) часа на 

територията на община Силистра се определя, 

както следва: 

1. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) най-малко едно 

място за паркиране се предвижда в 

паркингите с до 10 места; 

2. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) най-малко две 

места за паркиране се предвиждат в 

паркингите с до 30 места; 

3. (предишна т. 1, изм. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко три места за паркиране се предвиждат в 

паркингите с до 50 места; 

4. (предишна т. 2, изм. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко 4 на сто от общия брой на местата за 

паркиране се предвиждат в паркингите с 

повече от 50 места; 

5. (предишна т. 3, изм. и доп. – Решение № 

……. от ……. г. на Общински съвет – 

Силистра) най-малко 10 на сто от местата за 

паркиране се предвиждат в паркингите към 

сгради, предназначени за лечебни, социални, 

рехабилитационни, спортни и производствени 

дейности, и приемни сгради на транспорта, 

но не по-малко от едно достъпно място за 

паркиране. 

 

II. (Изм. и доп. – Решение № ……. от ……. г. 

на Общински съвет – Силистра) Броят на 

достъпните места за паркиране на автомобили 

на хора с увреждания на улиците и паркингите 

– общинска собственост на територията на 

община Силистра се определя, както следва: 

1. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) най-малко едно 



паркинг-зони с режим на кратковремено 

платено паркиране „Синя зона“ и паркингите 

общинска собственост на територията на 

община Силистра, се разполагат в 

непосредствена близост до достъпния вход за 

пешеходци на паркинга и отговарят на 

следните изисквания: 

1. (доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на 

Общински съвет – Силистра) широчината на 

едно място за паркиране е 360 см при 

напречно и косо паркиране и 250 см при 

успоредно паркиране (при съществуващи 

улици се допуска да бъде от 200 см до 250 см); 

2. местата за паркиране и подходите към тях 

се изграждат при спазване на изискванията 

към настилката и са с наклон не повече от 3 

/три/ % (1:33). 

IV. (Изм. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на 

Общински съвет – Силистра) Броят и 

локалното фиксирано разположение на 

местата, предназначени за паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания, в откритите 

паркинг-зони с режим на кратковременно 

платено паркиране „СИНЯ ЗОНА”, се 

определят по схема, приета с решение на 

Общинския съвет. 

V. (Изм. и доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 

г. на Общински съвет – Силистра) Местата, 

предназначени за паркиране на ППС, 

превозващи хора с увреждания, в откритите 

паркинг-зони с режим на кратковременно 

платено паркиране „СИНЯ ЗОНА” и 

паркингите общинска собственост на 

територията на община Силистра, се 

обозначават с пътен знак Д21 „Място за 

паркиране на пътни превозни средства, 

обслужващи хора с увреждания”, в 

съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, 

бр. 73 от 2001 г.) и с плътна пътна маркировка 

с изобразен международния символ за хора с 

увреждания, положена върху подходяща за 

целта настилка, в съответствие с Наредба № 2 

от 2001 г. за сигнализация на пътищата с 

пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.). 

 

 

място за паркиране се предвижда в 

паркингите с до 10 места; 

2. (нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) най-малко две 

места за паркиране се предвиждат в 

паркингите с до 30 места; 
3. (предишна т. 1, изм. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко три места за паркиране се предвиждат в 

паркингите с до 50 места; 

4. (предишна т. 2, изм. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) най-

малко 4 на сто от общия брой на местата за 

паркиране се предвиждат в паркингите с 

повече от 50 места; 

5. (предишна т. 3, изм. и доп. – Решение № 

……. от ……. г. на Общински съвет – 

Силистра) най-малко 10 на сто от местата за 

паркиране се предвиждат в паркингите към 

сгради, предназначени за лечебни, социални, 

рехабилитационни, спортни и производствени 

дейности, и приемни сгради на транспорта, 

но не по-малко от едно достъпно място за 

паркиране. 

III. (Нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) От достъпните 

места за паркиране по т. I и II до достъпния 

вход на сградата/самостоятелния обект се 

осигурява достъпен маршрут с равна и 

нехлъзгава настилка, и необходимите за 

конкретния случай елементи за осигуряване 

на достъпната среда (напр. изпълнение на 

преход от тротоара към пътното платно, на 

елементи за преодоляване на различни 

височини, на тактилни ивици и други 

приложими решения). 

IV. (Предишна т. III, изм. и доп. – Решение № 

341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра, изм. и доп. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) 

Достъпните места за паркиране в 

урбанизираните територии и на паркингите 

към сградите/самостоятелните обекти на 

територията на община Силистра се разполагат 

при спазване на следните изисквания: 

1. (доп. – Решение № 341 от 27.08.2020 г. на 

Общински съвет – Силистра, изм. и доп. – 

Решение № ……. от ……. г. на Общински 

съвет – Силистра) широчината на едно място 

за паркиране е 360 см, като след обосноваване 

се допуска споделяне на подхода за 

придвижване на инвалидна количка при две 

съседни достъпни места за паркиране с обща 

широчина 630 см; 



2. (изм. и доп. – Решение № ……. от ……. г. 

на Общински съвет – Силистра) местата за 

паркиране и подходите към тях се изпълняват 

от нехлъзгава настилка и с наклон не повече 

от 3 % (1:33). 

 

V. (Нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) Достъпните 

места за паркиране към 

сгради/самостоятелни обекти се разполагат в 

непосредствена близост до достъпния вход на 

сградата/самостоятелния обект, а когато 

няма техническа възможност за това, се 

разполагат на разстояние до 50 м от 

достъпния вход на сградата/самостоятелния 

обект. 

 

VI. (Предишна т. IV, изм. – Решение № 341 от 

27.08.2020 г. на Общински съвет – Силистра, 

изм. и доп. – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) Броят и 

разположението на достъпните места за 

паркиране на автомобили на хора с 

увреждания на улиците и паркингите с 

въведен режим за кратковременно платено 

паркиране „Синя зона” се определят по схема, 

приета с решение на Общинския съвет. 

 

VII. (Нова – Решение № ……. от ……. г. на 

Общински съвет – Силистра) Достъпните 

места за паркиране в подземни паркинги се 

разполагат в непосредствена близост до 

достъпен асансьор или достъпен вход/изход. 

Подземните достъпни паркинги се изграждат 

със светла височина, не по-малка от 240 см, в 

т. ч. под елементите на техническите и 

инженерните инсталации и системи. За 

съществуващи подземни паркинги с 

височина, по-малка от 240 см, се предвиждат 

достъпни места за паркиране извън 

подземния паркинг при спазване 

изискванията на това приложение. 

VIII. (Предишна т. V, изм. и доп. – Решение № 

341 от 27.08.2020 г. на Общински съвет – 

Силистра, изм. и доп. – Решение № ……. от 

……. г. на Общински съвет – Силистра) 

Достъпните места за паркиране на 

автомобили на хора с увреждания на 

територията на община Силистра се 

обозначават с пътен знак Д21 „Място за 

паркиране на пътни превозни средства, 

обслужващи хора с увреждания” в съответствие 

с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на 

пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и 

с пътна маркировка върху цялата площ на 



мястото за паркиране, изпълнена като син 

фон с изображение в средата на 
международния символ за достъпност в бял 

цвят. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Силистра да вземе 

следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, 

и глава пета от Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за 

достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната 

територия и на сградите и съоръженията (обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 

13.03.2021 г.) ПРИЕМА следните изменения и допълнения в Наредбата за организация на 

движението на територията на община Силистра: 

§ 1. В глава четвърта „Паркиране“, раздел III „Режим на преференциално паркиране на 

ППС“, наименованието на раздел III-I се изменя така: 

„Режим на преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания“ 

§ 2. В чл. 42, ал. 1 – 4 се изменят така: 
„(1) На улиците и паркингите – общинска собственост на територията на община 

Силистра, се осигуряват определен брой достъпни места за преференциално паркиране на 

автомобили на хора с увреждания. 

(2) На улиците и паркингите с въведен режим за кратковременно платено паркиране 
„Синя зона“ на територията на община Силистра се осигуряват определен брой достъпни 

места за преференциално паркиране на автомобили на хора с увреждания за 2 (два) часа. 

(3) Достъпните места за паркиране по ал. 1 и 2 към сгради/самостоятелни обекти се 

разполагат в непосредствена близост до достъпния вход на сградата/самостоятелния обект, а 

когато няма техническа възможност за това, се разполагат на разстояние до 50 м от 

достъпния вход на сградата/самостоятелния обект. Достъпните места за паркиране на 

автомобили на хора с увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на 

пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” и с пътна маркировка върху 

цялата площ на мястото за паркиране, изпълнена като син фон с изображение в средата на 

международния символ за достъпност в бял цвят. Пътният знак се поставя самостоятелно. 

(4) Броят, разположението и обозначаването на достъпните места за преференциално 

паркиране на автомобили на хора с увреждания на паркингите към сгради/самостоятелни 

обекти за обществено обслужване и към нови многофамилни жилищни сгради или сгради със 

смесено предназначение са определени в приложение № 6 от настоящата наредба.“ 

 

 § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 10 – 12: 

 „10. „Достъпен вход“ е вход, който може да се използва самостоятелно от всички хора, 

като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с 

увреждания. 
 11. „Достъпен маршрут до сграда или съоръжение“ е пътят на придвижване, който 

всички хора могат да ползват свободно и самостоятелно, като се отчитат и специфичните 

нужди на хората с намалена подвижност, в т. ч. на хората с увреждания, съответно от улици 

и пешеходни зони, спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз 

на пътници, зони за качване/слизане и достъпни паркинги до достъпни входове на сгради за 

обществено обслужване, съоръжения, многофамилни жилищни сгради или сгради със 

смесено предназначение. 



 12. „Нехлъзгава повърхност“ е завършена повърхност, при която триенето с обувка 

или с помощно средство за придвижване на лицето се поддържа на приемливо ниво при сухи 

и при влажни условия, т. е. минималната стойност на статичния коефициент на триене между 

определената като нехлъзгава повърхност и обувка с гумена подметка е 0,35, измерена по 

национални или международно признати методи за изпитване, като видът на гумата, 

използвана при изпитването, е представителен за всички видове материали, използвани при 

производството на обувки и продавани за всекидневна употреба.“ 

 
§ 4. В приложение № 6 към чл. 42, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Наименованието на приложението се изменя така: „БРОЙ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И 

ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ДОСТЪПНИТЕ МЕСТА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА 

АВТОМОБИЛИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАРКИНГИТЕ КЪМ 

СГРАДИ/САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И КЪМ НОВИ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ“ 

2. Точка I се изменя така: 

 „I. Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на 
улиците и паркингите с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона” за 

2 (два) часа на територията на община Силистра се определя, както следва: 

1. най-малко едно място за паркиране се предвижда в паркингите с до 10 места; 

2. най-малко две места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 30 места; 

3. най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места; 

4. най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в 

паркингите с повече от 50 места; 

 5. най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към 

сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени 
дейности, и приемни сгради на транспорта, но не по-малко от едно достъпно място за 

паркиране.“ 

 3. Точка II се изменя така: 

 „II. Броят на достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на 

улиците и паркингите – общинска собственост на територията на община Силистра се 

определя, както следва: 

1. най-малко едно място за паркиране се предвижда в паркингите с до 10 места; 

2. най-малко две места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 30 места; 

3. най-малко три места за паркиране се предвиждат в паркингите с до 50 места; 
4. най-малко 4 на сто от общия брой на местата за паркиране се предвиждат в 

паркингите с повече от 50 места; 

 5. най-малко 10 на сто от местата за паркиране се предвиждат в паркингите към 

сгради, предназначени за лечебни, социални, рехабилитационни, спортни и производствени 

дейности, и приемни сгради на транспорта, но не по-малко от едно достъпно място за 

паркиране.“ 

 4. Създава се нова т. III: 

 „III. От достъпните места за паркиране по т. I и II до достъпния вход на 

сградата/самостоятелния обект се осигурява достъпен маршрут с равна и нехлъзгава 
настилка, и необходимите за конкретния случай елементи за осигуряване на достъпната 

среда (напр. изпълнение на преход от тротоара към пътното платно, на елементи за 

преодоляване на различни височини, на тактилни ивици и други приложими решения).“ 

 5. Досегашната т. III става т. IV и се изменя така: 

 „IV. Достъпните места за паркиране в урбанизираните територии и на паркингите към 

сградите/самостоятелните обекти на територията на община Силистра се разполагат при 

спазване на следните изисквания: 

1. широчината на едно място за паркиране е 360 см, като след обосноваване се допуска 

споделяне на подхода за придвижване на инвалидна количка при две съседни достъпни места 

за паркиране с обща широчина 630 см; 



2. местата за паркиране и подходите към тях се изпълняват от нехлъзгава настилка и с 

наклон не повече от 3 % (1:33).“ 

6. Създава се нова т. V: 

„V. Достъпните места за паркиране към сгради/самостоятелни обекти се разполагат в 

непосредствена близост до достъпния вход на сградата/самостоятелния обект, а когато няма 

техническа възможност за това, се разполагат на разстояние до 50 м от достъпния вход на 

сградата/самостоятелния обект.“ 

7. Досегашната т. IV става т. VI и се изменя така: 
„VI. Броят и разположението на достъпните места за паркиране на автомобили на хора 

с увреждания на улиците и паркингите с въведен режим за кратковременно платено 

паркиране „Синя зона” се определят по схема, приета с решение на Общинския съвет.“ 

8. Създава се т. VII: 

„VII. Достъпните места за паркиране в подземни паркинги се разполагат в 

непосредствена близост до достъпен асансьор или достъпен вход/изход. Подземните 

достъпни паркинги се изграждат със светла височина, не по-малка от 240 см, в т. ч. под 

елементите на техническите и инженерните инсталации и системи. За съществуващи 

подземни паркинги с височина, по-малка от 240 см, се предвиждат достъпни места за 
паркиране извън подземния паркинг при спазване изискванията на това приложение.“ 

9. Досегашната т. V става т. VIII и се изменя така: 

„VIII. Достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания на 

територията на община Силистра се обозначават с пътен знак Д21 „Място за паркиране на 

пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания” в съответствие с Наредба № 18 от 

2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.) и с пътна 

маркировка върху цялата площ на мястото за паркиране, изпълнена като син фон с 

изображение в средата на международния символ за достъпност в бял цвят.“  
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