
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 
ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО 
 
 § 1. В чл. 8 след думите „за престой и паркиране“ вместо точка се поставя 
запетая, след която се добавя следния текст: „както и на места частна общинска 
собственост, без разрешение от собственика или ползвателя“ 
 
 § 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения. 
 1. в ал. 1, т. 1 след думата „водача“ и преди „талон“ се вмъква думата 
„електронен“. 
 2. ал. 2 се отменя. 
 3. досегашната ал. 3 става ал. 2 
 
 § 3. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 придобива следната редакция: 
 „При заплащане с талон, водачът на автомобила е длъжен да се увери, че 
регистрационния номер на автомобила е точно този, за който желае да заплати.“ 
  
 § 4. В чл. 18 думата „зоните“ се заменя с думата „зоната“ и чл. 18 придобива 
следната редакция: 
 „Лек автомобил, чийто ползвател е от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от 
ДР на ДОПК) на собственик, ползвател или наемател на обособен жилищен имот, 
попадащ в зона за почасово платено паркиране, и е с настоящ адрес, идентичен с 
адреса на жилищния имот има право на локално преференциално платено паркиране 
в зоната за платено паркиране при условията на настоящия раздел.“ 
 
 § 5. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. Досегашния текст на чл. 20 става ал. 1 на чл. 20 и придобива следната 
редакция: 
 „Правото на локално преференциално платено паркиране се установява с 
електронен талон, който се издава, активира, анулира и контролира от Община 
Габрово по ред и при условия, определени със Заповед на кмета на общината.“ 
 2. създава се нова ал. 2 със следното съдържание „За всеки самостоятелен 
жилищен обект може да бъде издаден само един брой талон по настоящия раздел.“ 
 
 § 6. В чл. 21 се отменя изречение второ гласящо: “Талонът се поставя на видно 
място на предното стъкло на автомобила по начин, гарантиращ осъществяването на 
контрол“ 
 
 § 7. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения 
 1. в т. 3 след думите „по т. 1 и т. 2“ вместо точка се поставя запетая, след която 
се добавя следния текст: „като правото да се ползва възниква след плащане за 
услугата в размера, определен с решение на Общински съвет – Габрово“. 
 2. точки от 5 до 8 се отменят. 
 3. точки от 9 до 17 се преномерират като стават съответно от 5 до 12 
  
 § 8. Чл. 24 се изменя, както следва: 



 (1) Лицата, желаещи да използват талон за локално преференциално 
паркиране за два и повече автомобили, следва да заявят това писмено по реда и 
при условията на чл. 23 от настоящата Наредба.  
 (2) При смяна на автомобил, лицата, ползващи талон за локално 
преференциално паркиране по ал. 1 за два и повече автомобили, са длъжни 
предварително да уведомят оператора на зоната за платено паркиране за 
регистрационния номер на автомобила, за който желаят да се прилага 
преференцията. 
 (3) Когато за паркиран автомобил не е изпълнена разпоредбата на ал. 2, 
последния се третира по общия ред, описан в Раздел II от настоящата Наредба. 
 
 § 9. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения. 
 1. разпоредбата на чл. 50, става ал. 1 на чл. 50. 
 2. създава се нова ал. 2 на чл. 50 със следното съдържание: 
 „За нарушения на настоящата наредба, за които не е предвидено наказание 
в по-висш нормативен акт се налага глоба или имуществена санцкия в размер 
от 20 до 100 лева“ 
 
 § 10. В НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 
МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ГАБРОВО се извършва следната промяна в част „X. Цени за платено 
паркиране и стойност на услугите свързани с прилагането на принудителни 
административни мерки“ от „РАЗДЕЛ IV ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА“ на 
Приложение № 5 ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, 
ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО НА ФИЗИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА като т. 6 се изменя по следния начин“ 
 
 
Мярка 
 
 

                                                 Цена в лева 
 
Леки автомобили Товарни автомобили и 

автобуси 
Тирове  

Дневен 
абонамент 

12.50 16.67 20.83 

Седмичен 
абонамент 

29.16 37.50 54.17 

              
Месечен 
абонамент 

58.33 125.00 166.67 

 
 
 
 § 11. Създават се Преходни и заключителни разпоредби, към Решение № 
……………….. от ……………..2020 г. на Общински  съвет – Габрово, за приемане на 



Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за престой и паркиране на 
пътни превозни средства на територията на Община Габрово както следва: 
 § 1. С Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за 
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово 
се отменя т. 8 от Раздел III „Цени за административни услуги и права“, от 
приложение № 5 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, 
цени на услуги и права на територията на община Габрово. 
 
 § 2. Издадените разрешения за ползване на паркоместа, губят своето действие, 
считано от датата на влизане в сила на настоящата Наредба. 
 
 §3. Настоящата Наредба влиза в сила считано на ...............  
 
 §4. Наредбата е приета с Решение № ……., взето с протокол № …… от 
……………..2020 г. на Общински съвет – Габрово. 
 
 
 
 
 


