
                

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СМОЛЯН 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО: Определяне на зони за престой и платено паркиране на пътни 

превозни средства на територията на община Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 657 от 28.10.2021 г. на Общински съвет – Смолян е приета Наредба 

за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община 

Смолян в сила от 01.05.2022 г.  

Съгласно чл.9, ал.1 от посочената наредба на територията на град Смолян следва 

да се определят райони, улици и пътища или части от тях за зони за платено паркиране в 

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

часа. В ал. 4 възлага зоните за платено паркиране да се определят с решение на Общински 

съвет – Смолян, като по аргумент на ал. 5 от същия член се определя цената за платено 

паркиране с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на 

услуги на територията на Община Смолян и определя съдържанието на решението по ал. 

4, което следва да съдържа:  

1. Проект/схема, част „Организация на движението” на територията, която влиза в 

обхвата на зоната, придружен с пълно текстово описание на конкретната зона 

/посредством административни наименования на улици, площади и др. характеристики/.  

2. Дневния и часовия режим на работа на конкретната зона. 

 

С приемането на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Смолян в приложение № 2 е определена цената в зоните 

за платено паркиране. 

 С оглед въвеждането на платена зона общинският съвет следва да определи зоните 

за платено паркиране, с решение съгласно чл.9, ал.4 от посочената наредба. Също така в 

чл. 99, ал. 1 от Закона за движение по пътищата определя 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, като местата за паркиране по ал. 1 се обозначават с пътни знаци, пътна 

маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране. 

В тази връзка предлагам на Общински съвет  - Смолян следните улици и части от тях 

за зони за платено паркиране както следва: 

• ул. „Арх. Петър Петров“ – от ул. „Полк. Дичо Петров“ до  ул. „Бузлуджа“; 

• Паркинг пред търговски център “Евридика“ – от ул.“ Полк. Дичо Петров“ до 

осова точка 173/ края на паркинга/; с идентификатор 67653.918.135 

• Паркинг на бул. „България“,  намиращ се пред сградата на ФИ Банк и честа от 

входа на паркинга до началото на пешеходната зона; 
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• ул. „Здравец“ - от бул. „България“ до ул. „Кап. Петко Войвода“; 

• ул. „Кап. Петко Войвода“; паркинг между ул. „Карлък“ и сградата на МВР: 

• ул. „Карлък“ - от ул. „Средногорец“ до ул. „Кап. Петко Войвода“; 

• Паркинг в Общинския имот с идентификатор 67653.915.379 и адрес гр. Смолян 

ул. „Кап. Петко Войвода“№ 3. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, т.8 и ал. 2, чл.27, ал. 4 и ал.5 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99, ал. 1 от Закона за 

движение по пътищата, чл.9, ал. 4 от Наредба  за  реда за престой и паркиране на пътни 

превозни средства  на територията на община Смолян да приеме следните  

  

Р Е Ш Е Н И Я:  

 

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

както следва: 

• Ул. „Арх. Петър Петров“ – от ул. „Полк. Дичо Петров“ до ул. „Бузлуджа“; 

• Паркинг пред търговски център  „Евридика“ – от ул. „Полк. Дичо Петров“ до 

осова точка 173/ края на паркинга/; с идентификатор 67653.918.135 

• Паркинг на бул. „България“, намиращ се пред сградата на ФИ Банк и честа от 

входа на паркинга до началото на пешеходната зона; 

• Ул. „Здравец“ - от бул. „България“ до ул. „Кап. Петко Войвода“; 

• Ул. „Кап. Петко Войвода“; паркинг между ул. „Карлък“ и сградата на МВР: 

• Ул. „Карлък“ - от ул. „Средногорец“ до ул. „Кап. Петко Войвода“: 

• Паркинг в Общинския имот с идентификатор 67653.915.379 и адрес гр. Смолян 

ул. „Кап. Петко Войвода“№ 3. 

ІІ. Определя дневния и часовия режим на работа на конкретните зони на 

денонощието в работни дни в часовия диапазон от 08.30 до 17.30 часа.  

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

на Община Смолян определените райони, улици и пътища или части определени като 

зони за платено паркиране, както и дневния и часовия режим на работа на конкретните 

зони. 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

/Кмет на община Смолян/ 

 

 


