
РЕШЕНИЕ № 211 
30.09.2021 год. 

 
Проект за решение за актуализация и разширение на зони за платено и безплатно 

паркиране на територията на гр. Габрово 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, с чл. 99, ал. 1 от ЗДвП и чл. 9, ал. 4, във 

връзка с чл. 9, ал. 6 от Наредба за Реда и престой и паркиране на пътни превозни 
средства, Общински съвет – Габрово РЕШИ:  

 
1. Приема Решение за актуализация и разширение на зони за платено и 

безплатно паркиране на територията на гр. Габрово със следните параметри: 
1.1. В Район 1 /Драматичен театър/, се създава нова зона:  
- Паркинг ул. Баждар /връзка ул. Чардафон – ул. Скобелевска/. 
1.2. В Район 2 /Административен център/, се правят следните промени: 
- Обхвата на южната граница става: - ул. Съзаклятие, ул. Ванче Михайлов до 
пресечката с ул. Добри Карталов и ул. Априловска. 
- Създават се нови зони за платено паркиране: 
- Паркинг откъм ул. Юрий Венелин /градинката с Мечето/; 
- Ул. Ванче Михайлов от пресечката на ул. Съзаклятие до пресечката на ул. 
Добри Карталов. 
1.3. В Район 3 /Паметник Ран Босилек/, се създава нова зона: 
- Паркинг Бюро по труда на ул. Цанко Дюстабанов. 
1.4. В Район 5 /Рачо Ковача/, се създава нова зона: 
- Ул. Янтра от пресечката с ул. Цанко Дюстабанов до пресечката с ул. Радецка. 
1.5. В Район 6 /Шести участък/, се създават нови зони: 
- Ул. Цар Калоян от пресечката с ул. Пенчо Славейков до пресечката с ул. 

Николай Палаузов; 
- Ул. Николай Палаузов от пресечката с ул. Цар Калоян до ул. Козлодуй; 
- Ул. Козлодуй от пресечката с ул. Николай Палаузов до ул. Еким Цанков; 
- Ул. Пенчо Славейков – от ул. Цар Калоян до ул. Опълченска. 
1.6. В Район 7 /Дечкова къща/, се създава нова зона: 
- Паркинг Централен пазар /между ул. Еким Цанков, ул. Къкрина и ул. Отец 

Паисий/. 
1.7. В Район 8 /Шипка - Орловска/, се създават нови зони: 
- Ул. Дунав, от пешеходен мост до ул. Орловска; 
- Улица свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. 

Орловска. 
1.8. Създава се нов Район 9 /Куклен театър/ 
 
Граници на района: 
- Изток – река Янтра 
- Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков; 
- Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска; 
- Юг – кръстовище между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов 

 
Зони за платено паркиране в Район 9: 
- Ул. Кирил и Методий заедно с прилежащият и паркинг от пресечката с ул. 
Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков; 



- Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар 
Донков; 
- Ул. Иван Гюзелев; 
- Ул. Елисавета Попангелова; 
- Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин; 
- Паркинг намиращ се между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие. 

 
2. Определя дневен и часови режим на работа на зоните за платено паркиране по 

т. 1 – от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на 
официалните празници.  

3. Паркоместата в зони за платено паркиране, разположени в улици и улични 
уширения, представляващи граници между два съседни района, се ползват при 
еднакви условия от живущите и в двата района. 

4. Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи /прилежащи/ с 
жилищни имоти не попадащи в зони за платено паркиране, се ползват от живущите в 
тези имоти по реда на Раздел ІІІ Право на локално преференциално платено 
паркиране на лек автомобил на живущите в зоните за почасово платено паркиране от 
Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията 
на община Габрово. 

 5. Принудителните мерки при неправилно паркиране предвидени в глава ІІІ и 
санкциите предвидени в глава ІV от Наредба за реда за престой и паркиране на пътни 
превозни средства на територията на община Габрово  в обхвата на актуализираните и 
разширени зони да се прилагат считано от 01.12.2021 г. 

 
Приложение: 1. Проект на Предложение за решение за актуализация и разширение на  
        зони за платено и безплатно паркиране, гр. Габрово. 

    2. Мотиви за приемане на решение за актуализация и разширение на  
        зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово. 

    3. Работен проект - Актуализация на Проект на зони за платено  
        паркиране в гр. Габрово, част „Организация на движението“. 
    4. Справка за отразяване на получените предложения, становища и  
        възражения, получени при публикуването за обществено обсъждане  
        на Проект за решение за актуализация и разширение на зони за  
        платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово. 

 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


