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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Причините налагащи приемането на настоящата наредба е тенденцията на 

постоянно нарастване броя на пътни превозни средства на територията на Община 

Смолян, като увеличаващият се автомобилен парк създава голяма натовареност по 

улиците и пътните артерии в гр. Смолян. Отчитайки увеличения автомобилен поток 

концентриран предимно в централната градска част, както и по периферии, обуславят 

нуждата от регулиране и приемане на условия за регламентирано паркиране на 

превозните средства. Процесът на регулиране е да се обособят места  за платено 

паркиране, което ще даде възможност на всеки гражданин, както и юридически лица,  

чрез заплащане да ползват обособено парко място.  Предложеният проект на наредба е 

съобразена с чл. 93 ЗДвП, установяващ престоят и паркирането на ППС по смисъла на 

закона, както  и чл. 99, ал. 1 от своя страна, възлага в населените места собственикът или 

администрацията, управляваща пътя да определи райони, пътища или части от пътища 

за зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. 

С последващи нарочни решения на Общински съвет  - Смолян ще се определят 

райони, улици и пътища или части от тях за зони за платено паркиране. Определените 

райони и местата ще бъдат обозначени с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез 
които на водача на МПС да се указват условията за паркиране. Определянето на цената 

за платено паркиране се осъществява с Наредбата  №2 за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги в Община Смолян.  

На територията на град Смолян се определят зони за платено паркиране в 

определени часове на денонощието в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 17.30 

часа. Заложено въвеждането на абонамент  на паркиране на МПС  за 1 /един/ ден, 1/един/ 

месец, 6 /шест/ месеца и 1 /една/ календарна година. Въвежда се режим на паркиране на 

МПС „абонамент за район“, като лицето заплатило за същия, може да паркира 

неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните по чл. 9 от предложения проект.  

С Наредбата се урежда реда за паркиране на 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 определен от Общински съвет – Смолян 

район за платено паркиране. Във всяка зона за платено паркиране се осигуряват 

фиксирани и обозначени с пътен знак Д21–„Инвалид” места за безплатно паркиране на 

ППС, превозващи и/или управлявани от хора с трайни увреждания. 
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При спазване на действащата нормативна уредба указана в  чл. 26, ал.1-5 от Закона 

за нормативните актове (ЗНА), проекта е обявен на сайта на Община Смолян и „Портал 

за обществени консултации“ към  Министерски съвет за провеждане на обществени 

консултации. След изтичане на законоустановения срок на проведените консулатции е 

извършена справка на електронния адрес на общината е-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, 

в деловодството на община Смолян, в деловодството на Общински съвет-Смолян, както 

и „Портал за обществени консултации“ към  Министерски съвет, като не се установи 

постъпили предложения, менения и становища по публикувания проект.  В тази връзка  

при спазването на ал.5 от чл. 26 от ЗНА, след преиключване на обществените 

конулстации е изготвена справка, която е публикувана на електронната страница на 

община Смолян и  „Портал за обществени консултации“ към  Министерски съвет.  

С оглед възложените в наредбата последващи решения, които следва да се вземат 

от компетеннцията на Общински съвет – Смолян в чл. 9, ал. 4, относно изготвяне и 

определяне на зоните за платено паркиране, чл.13, ал. 7, чл.14, ал.7, чл.15, ал.7 за цена на 

паркомясто в режим на платено паркиране, чл. 21 относно цената за издаден талон, чл. 

39 относно размерът на разхода по прилагане на техническото средство, както и размерът 

на разхода за преместване на ППС е необходимо на този етап да бъде приета посочената 

наредба, като същата следва да породи правно действие и влезе в сила от 01.05.2022г. 
  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, т.23 и ал. 2, чл27, ал. 4 и ал.5 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове,  във връзка с чл. 99, ал. 1-3 от Закона за движение по пътищата 

предлагам на Общински съвет – Смолян  да приеме следните  

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Я:  
 

І.  Приема Наредба за  реда за престой и паркиране на пътни превозни средства 

на територията на община Смолян; 
 

II. Наредбата влиза в сила от  01.05.2022 г.; 
 

ІІІ. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната страница 

на Община Смолян приетата Наредба за  реда за престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Смолян 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

/Кмет на община Смолян/ 

 

 

 


