
СПРАВКА 
за постъпилите предложения, относно Проект на Наредба за изменение и допълнение 
на наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията 

на Община Габрово   
 

Подател Предложение Приема/не 
приема 

предложението 
Тодор 
Попов
  

1. На първо място с въвеждането на Зони за платено 
паркиране на територията на Община Габрово, ще влязат 
в сила (ще започнат да се прилагат) цените за 
съответните абонаменти и режими на паркиране. Ако не 
се премахне въведената цена на услуга под номер 8, в 
раздел III ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И 
ПРАВА на страница 28 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и 
права на територията на община Габрово, ще се въведе 
колизия между две идентични такси, или по-скоро ще 
остане поле за тълкуване кога, коя такса се прилага. Тъй 
като изменението на описания нормативен акт може да се 
извърши единствено с друг нормативен акт отправям 
предложение към Вас като вносител на публикуваното 
предложение да се допълни нов параграф или в някой от 
съществуващите такива към проекта на публикувания 
нормативен акт де се включи отмяната на цитираната 
точка и предвидената в нея цена на услуга. 
 
2. Във връзка с горното предложение е и следващото, 
касаещо наличието на издадените до момента 
разрешителни за ползване на паркомясто пред офиси на 
фирми, търговски обекти, кантори, банки и др. 
(предложената да отпадне цена на услуга), като Проекта 
на публикувания от Вас акт се допълни преди с нов 
параграф в преходни и заключителни разпоредби, с 
който параграф да се определи срок за привеждане в 
съответствие на издадените до момента на приемане на 
наредбата разрешителни или същите да се 
отменят/обезсилят. По този начин ще се обезпечи в 
известен смисъл равнопоставеност между лицата, 
заявили и получили режим на платено паркиране преди 
изменението на наредбата и тези след това. От друга 
страна Наредбата регламентираща реда за паркиране и 
престой не познава този тип разрешителен режим за 
паркиране. 
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