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О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 

 
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. КАЗАНЛЪК 
 

 
Д О К Л А Д 

 
по чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет от 
АХМЕД АБДУЛА МЕХМЕД за Кмет на Община Казанлък оправомощен със 
Заповед №308/01.03.2022г.      
 
Относно: Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 
средства на територията на община Казанлък. 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля, по внесения от мен доклад Общинският съвет да се произнесе на следващото си 
заседание. 
 
МОТИВИ:  
1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на нова 
Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на Община Казанлък и отменяне на Наредба №4 за реда за спиране, 
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община 
Казанлък, приета с Решение №192/16.06.2020 г.  
 
На територията на Община Казанлък действа Наредба №4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък, която e 
приета с Решение №79/25.02.2016 г. на Общински съвет-Казанлък.  
Съгласно Чл.53 от УКАЗ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове 
„Органът, на който е възложено изпълнението на акта или до чието ведомство той се 
отнася, организира след влизането му в сила периодично проучване на резултатите от 
неговото прилагане.“ За резултатите от прилагането на нормативния акт се прави 
доклад, в който се предлагат и промени на уредбата, ако са необходими. 
При фактическото прилагане разпоредбите на наредбата се констатираха пропуски и не 
пълноти, свързани с ефективното изпълнение на дейността по контрол по безопасност на 
движението. С влизането в сила на Окончателния проект на Генералния план за 
организация на движението на територията на гр. Казанлък са налице нови 
обстоятелства, които налагат създаването на нова Наредба №4 за реда за спиране, 
престой и паркиране на пътни превозни средства 
 
2. Цели, които се поставят с новата Наредба №4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък.  
 

http://web.lakorda.com/lakorda/?%D0%97%D0%9D%D0%90_1973&isdoc=1&fromiframe=1&fromdb=0&fromid=28684


 

Целта на настоящото предложение за нова Наредба №4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък е да бъдат 
изменени текстовете на подзаконовия нормативен акт, а други да бъдат допълнени, като 
целта е да отразят Окончателния проект на Генералния план за организация на 
движението на територията на гр. Казанлък, чиято цел е повишаване на безопасността на 
движението  и създаване на условия за решаване на проблемите с паркирането в 
централна градска част – център и широк център в град Казанлък.   
 
3.  Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба №4 
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на община Казанлък . 

За прилагане на новата Наредба не е необходимо разходването на бюджетни средства. 
 

4. Очаквани резултати от новата Наредба №4 за реда за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък: 
 
a) Да се повиши организацията и безопасността на движение в град Казанлък. 
б) Новата Наредба ще спомогне за създаването на решения и условия, относно 
паркирането на територията на община Казанлък. 
 
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.  
Новата  Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства 
на територията на Община Казанлък /приложение към настоящия доклад/ е в 
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство. Също и с изменения на закона за движение по пътищата. 
 
 Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната 
страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 07.02.2022 г. в рубриката 
„Нормативни актове › проекти за нормативни актове“, с което е спазено изискването 
на чл.26, ал.2 ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да 
депозират предложения и становища по него. До момента на внасянето на настоящият 
доклад има постъпило едно предложение с вх. №92-00-11/25.02.2022 г. на Пламена 
Русева и становище за съгласуван без забележки Проект на Наредба №4 за реда за 
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община 
Казанлък с вх. №12-32-1#1/10.03.2022 г. на Министерство на труда и социалната политика 
- Агенция за хората с увреждания, които са приложени към настоящия доклад. 
 Към доклада прилагам извадка от официалния сайт на Община Казанлък с датата на 
публикуване на Проект на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 
превозни средства на територията на Община Казанлък. 
Водена от горните мотиви и на основание чл.28, ал.1 от ЗНА и чл.64 ПОДОС внасям за 
обсъждане проект на наредбата, като предлагам на Общински съвет - Казанлък следния, 
 
 
 



 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.11, ал.3 от ЗНА, чл.76, ал. 3 от АПК, чл.99, 
ал.3 от ЗДвП, чл.64, ал.1 от ПОДОбС Общински съвет – Казанлък, 
 
РЕШИ: 

 
I.  Приема Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни 
средства на територията на Община Казанлък. 
 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на област 
Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на 
общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се обжалва пред Административен съд – Стара Загора по реда на 
чл.185 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
Приложение: 
      - Предложение Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на Община Казанлък с вх. № 92-00-11/25.02.2022г. на Пламена Русева 
       - Становище за съгласуван  Проект на Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни 
превозни средства на територията на Община Казанлък с вх. № 12-32-1#1/10.03.2022г. на Министерство на 
труда и социалната политика - Агенция за хората с увреждания 
       - Извадка от официалния сайт на Община Казанлък с датата на публикуване на Проект на Наредба №4 
за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък. 
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:  
Инж. Даниела Коева – Зам.-кмет на община Казанлък. 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ: Кмет на община Казанлък. 

 
С уважение, 

АХМЕД АБДУЛА МЕХМЕД 
За Кмет на Община Казанлък 
оправомощен със Заповед №308/01.03.2022г.      
 
Съгласували: 
инж. Даниела Коева - Зам.-кмет на Община Казанлък 
Инж. Радостина Йосифова - Началник отдел „Екология и транспорт“ 
Пламена Славенска - Юрисконсулт                                                        
 
Изготвил:  
Милена Нейчева - Младши експерт „Транспорт“ 
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MHHHCTEPCTBO НА ТРУДА И СОЦИАЛИАТА ПОЛИТИКА 

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

врачански' №104-106 
1233 София, България 

~ Възстановим подпис 

факс: /+ 359 2/ 832 41 62 

)( 0023-1 1 23/1 0.03.2022 

централа: /+ 359 2/ 931 8095 
централа: /+ 359 2% 832 90 73 

Агенция за хората с увреждания t\лч\

Деловодство 
Подписано от: Evdokiya Borislavova Tasheva 

web site: ahu.misp.government.bg 
e-maii: ahu® misp.govemment.bg 

дО 
Г-ЖА ДАИИЕЛА КОЛЕВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА 
ОБЩИИА КАЗАНЛЪК, 
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 
ГР. КАЗАНЛЪК 6100, 
БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА" № 6 

ОТНОСИО: Изгвтвяне на ста.нввище на предварителен првект на Наредба № 4 за реда 
за спиране, прествй и паркиране на пътни преввзни средства на 
теритврията на вбщина Казанлък 

УВАЖАЕМА ГОСПО-ЖО КОЛЕВА, 

В Агенцията за хората с увреждания посrьпи Ваше писмв с вк. № 0023-0851/ 
18.02.2022 г. на Агенцията за хората с увреждания, с искане за становище по првект на 
Наредба № 4 за реда за спиране, прествй и паркиране на пътни преввзни средства на 
теритврията на вбщина Казанлък. 

Агенцията за хората с увреждания съгласува без забележки првекта на Наредба № 4 за 
реда за спиране, престой и паркиране на пътни преввзни средства на теритврията на община 
Каза.нлък. 

~ Възстановим подпис 

Х с.п 
Свилен Йорданов Пенков 

ЗА Изпълнителен директор 

Подписано от: Svilen Yordanov Penkov 

Съгл. Зап. № РД-01-358/31.12.2021 
на министьра на труда и социалната политика 



Milena Neycheva 

От: 
Изпратено: 

До: 
Относно: 

Municipality Kazanlak 
25 февруари 2022 г. 15:27 
Milena Neycheva 
FW: Проект на Наредба № 4- предложения и становища 

From: Plamena Ruseva [mailto:plamyk@gbg.bg] 
Sent: Friday, February 25, 2022 3:13 РМ 

То: Municipality Kazanlak <mayor@kazanlak.bg> 
Subject: Проект на Наредба № 4- предложения и становища 

Здравейте, 

Във връзка с публикувания Проект на Наредба №4 на Община Казанлък представям моето мнение: 

1. Съгласно в чл. 21, ал. б е определено в кои дни и часове важи паркирането в режим "Служебен 
абонамент" в границите на зоните по чл. 12, ал. 1., НО в чл. 22 не става ясно кога важи паркирането в 
режим "Служебен абонамент" извън зоните, определени за кратковременно платено паркиране. 
Редно е на табелите за "Служебен абонамент" да е упоменато за кои дни и часове важи този 
абонамент, както и да е посочено лицето /фирмата/, което ползва "Служебния абонамент". 

2. Паркиране с пропуск "Абонамент с карта" в зони за платено кратновременно паркиране (чл. 19) - 
дадена е възможност такъв абонамент да ползват само служители с постоянен адрес извън гр. 
Казанлък. Предлагам да се предостави възможност и на служители с адрес в гр. Казанлък също да 
могат да заплатят и да ползват "Абонамент с карта". 

3. Така и не успях да намеря къде точно на сайта на Общината е качен Окончателният проект на 
Генералния план за организация на движението в Община Казанлък, одобрен със Заповед № 
2399/23.12.2021г. Ще помоля да ми изпратите линк към него. 

Поздрави! 
Пламена Русева 
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наиелл ' Администрация - Ддмичипративни аrгове Проекги нв нормsтиани акгове .з+ 1а.. 

Првект на Наредба 4 3а реда за спиране, престой 
и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на Община Казанлък 

на основание цл.26, ал.4 от ЗНА. във връзка е чл.77 от АПк заинтересОваните лица в 30 Дневен tpox 
от публикцванета на настоящия проект на интернет страницата на оби{ына казанлък, мОгат да 

напрввят предложвния и да иэразят становища п0 проекта. 

Предпежения и гтановища магат да бъдат депозирани в Центъра за инчормация и обслцжване на 
граждлни на община казанлък, на адрес гр. казанлък, бул. .,РозОва долина" № 6, какго и на следния 

елекгронен адрес: тауогСгkвга+7lэk.tlg 

Прогкт на Наредба . Эа редв за спирене: преггай и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на Община Казаwrък 

tvlстиви 

пу5л. на 07..02.2022 г. 

АдгУsинистрация 
П'РУ{ПУР4 

э'АМЕСТнИк кМЕТОвЕ 

н,ччяПник кАьИнЕта нР, кмЕтА 

СЕКРЕт.4Р 

кмЕг06Е нА кмЕТС7ВА 

ДЕкЛ'АРАЦИИ ПО ЗпУКИ 

ДЕКЛRРАI(ЙИ ПО ЗПКОнПИ 

ЗАЩИтА нА ПИЧнИ7Е ДАннИ 

.,ДМИНИСТРАТИВнИ АК70вЕ 

тЕЛFФОНЕн YKfu'F.rJ1 



ОБЩИПСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК 

НАРЕДБА№4 

ЗА РЕДА ЗА СПИРАПЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТИИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
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ГЛАВА 
ПЪРВА 
РАЗДЕЛ I. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, 
санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни 
средства /ППС/ на територията на община Казанлък. 

Чл. 2. Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, престоя 
и паркирането на превозните средства на територията на града по разпореждане на 
компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. 
Ограничениятасе сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и 
нормативните документи за неговото прилагане. 

ГЛАВА 
ВТОРА 
РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПРАВИЛА 

Чл. 3. (1) На територията на община Казанлък, престой и паркиране, освен съгласно 
указания в нормативните актове ред, може да се извършва само: 
1. В зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието, определени 

пореда на глава Трета от тази наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначаватс 
пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за 
паркиране. 
2. На специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за 
движение. Паркингите могат да бъдат държавна, общинска или частна собственост на 

физически и/или юридически лица. 
(2) Местата по ал. 1, т. 2 се определят на основание проект, утвърден от Главния аркитект 

на Общината. 
(3) Местата по ал.1, освен по предвидения от ЗДвП ред и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове, могат допълнително да се обозначават и обособяват, по начин, 
предвиден в проекта по ал. 2, както и по преценка на контролните общински органи. 

(4) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върку общинска 

територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, 

съоръжения, предмети и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват 

видимостта, преминаването, спирането,престоя и паркирането на моторните превозни 

средства, както и движението на пешекодците. 
(5) Забранява се ограждането на паркоместа и монтиране на гаражни клетки и 

приспособления за паркиране на ППС по улиците, тротоарите и междублоковите 

пространства без разрешение на Общината. 

Чл. 4. (1) Престоят и паркирането са забранени: 
1. на таксиметровите местостоянки, с изключение на регистрираните таксиметрови 

автомобили, които извършват в момента таксиметрова дейност, спазвайки всички условия 

за извършване на таксиметрова дейност. 

Чл. 5 На улици и булеварди с въведена забрана с пътен знак В27 /забранени са престоят и 

паркирането/ се разрешава само престой за извършване на товаро-разтоварна дейност в 
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присъствието на водача на ППС, само с издаден пропуск от Община Казанлък, в часовете 
от 6:ООч. до 8:ООч. и от 14:ООч. до 16:ООч. 

Чл. 6. Забранява се домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, 
автобуси, ремаркета и полуремаркета над 750 кг., строителни машини и текника по улици, 
площади и в близост до жилищни сгради на територията на община Казанлък. 

Чл. 7. Не се допуска престой и паркиране на моторни превозни средства върху тротоарите, 
освен в случаите регламентирани от ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни 
актове. 

Чл. 8. (1) Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради 
повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или 
извън платното за движение. 

(2) В случаите по ал. 1, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи 
повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъrьлник или по 
друг подкодящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на 
приближаващите се пътни превозни средства. 

Чл. 9. Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и 
паркиране, и платната за движение. 

Чл. 10. (1) Забранява се оставянето/разполагането на неизправни, катастрофирали и спрени 
отдвижение превозни средства и/или част/и от тях на местата, разрешени за престой и 
паркиране. 
(2) Принудително преместените превозни средства по ал. 1 се съхраняват на специално 

отреден за целта общински паркинг. 
(3) Забранява се престоя и паркирането на ППСв пешеходната зона -„ Екозона" и в „ 

Пешеходна зона. 
(4) Местата, определени за пешекодна зона -  както и улиците, които се 

включват в центрапната градска част, се обозначават със съответното знаково 
стопанство. 

(5) Забранява се преминаването на ППС в пешеходната зона -„ Екозона" и в„ Пешеходна 
зона", без разрешение на Общината. 

Чл. 11. Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от 
ЗДвП, могат да паркират в зоните по чл. 13, ал. 1 при изпълнение на служебните си 
задължения, без заплащане и с неограничено времетраене. 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ 

РАЗДЕЛ I 
ОПРЕДЕЛЯПЕ НА ЗОПИТЕ ЗА ПЛАТЕНО КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ И 
УСТАНОВЯВАПЕ НА ЗАПЛАЩАПЕТО В ТЯХ 

Чл. 12. (1) В определени райони, пътища или части от пътища, общинска собственост, със 
Заповед на Кмета се въвежда режим на кратковременно платено паркиране за автомобили, с 

3 



допустима максимална маса до 2,5 (два и половина) тона и на микробуси до 22 (двадесет и 
две) пътнически места. 

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят границите на зоните и местата за кратковременно 
платено паркиране. 

(3) Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни от 08:00 часа до 18:00 часа. 

(4) Времетраенето на кратковременното платено паркиране не може да надвишава 3 часа. 

(5) Местата, определени със Заповед на Кмета за Зони за платено кратковременно паркиране 
се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват 
условията за паркиране. 

Чл. 13. (1) Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на 
паркирането в зоните по чл. 12, ал. 1 се осъществява, чрез изпращане на кратко съобщение 
на мобилен оператор (SMS), чрез таксуване от паркинг- автомат, с представен пропуск за 
предплатена услуга. 

(2) Цената за кратковременно паркиране се заплаща съгласно цени, определени в 

Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

Чл. 14. (1) При заплащане чрез кратки съобщения, водачът е длъжен да изпрати кратко 
съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните 
табели в зоната. 

Чл. 15. Дейностите по предоставянето на SMS - услугата и паркинг-автомати, както и 
всички други дейности по обслужване на зоната, заедно или поотделно, могат да се 

извършват от общинска администрация, чрез нейно звено или чрез възлатане на външен 

изпълнител. 

Чл. 16. (1) Извършването на товаро-разтоварни дейности в зоните за почасово платено 

кратковременно паркиране се осъществява, съгласно реда и условията установени с 

настоящата наредба. 

Чл. 17. Не се допуска в зоните по чл. 12, ал. 1: 

1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него 

подзаконови нормативни разпоредби. 
2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи зоната, както и 

указанията на текническия персонал, обслужващ зоната. 
З. За паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягящ 

очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място се налага глоба с фиш. 

4. Паркиране на ППС, без да е направено заплащане на цената по реда на чл. 13, ал. 1. 
5. Паркиране на място, обозначено със знак Д21-„Инвалид", на автомобили, без 

необходимото разрешение за това. 
6. Паркиране на местата „Служебен абонамент" без съгласието на ползвателя, на който 

е издадено разрешение за това. 
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РАЗДЕЛ II 
ПАРКИРАНЕ НА ЖИВУЩИТЕ В ЗОНИ ЗА ПЛАТЕНО КРАТКОВРЕМЕННО 
ПАРКИРАНЕ 

Чл. 18. (1) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 30°/о от паркоместата 
в съответната зона за платено кратковременно паркиране в случаите, когато: 

1. лицето е с постоянна адресна регистрация в обквата на зоните, определени със Заповед 
на Кмета за платено кратковременно паркиране. 

2. лицето е с постоянен адрес извън границите на гр. Казанлък, а настоящият е в зоните, 
определени със Заповед на Кмета за платено кратковременно паркиране. 

3. лицето е с постоянен/настоящ адрес в обквата на „ Пешеходна зона", „ Пешеходна зона 
Екозона" или на булеварди и улици, на които с пътен знак В27 е забранен престоят и 
паркирането, съгласно Окончателния проект на Генералния план за организация на 
движението на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 2399/23.12.2021г. и последващите му 
изменения влезли в сила със Заповед на Кмета на община Казанлък. 

(2) На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране се издават пропуски 
по заявление от лицето или упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, 
с посочени в тях изискуеми документи за издаване на различни видове пропуски. Образците 
се утвърждават по Заповед на Кмета. 

( 3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с него право на 
паркиране се ползва за едно ППС на жилище, като за второ ППС лицата заплащат двойния 
размер на сумата за първия автомобил, определена с Наредба №26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък. 
Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. 

(4) Паркирането се осъществява в близост до постоянния или настоящ адрес и на най - 
близките пресечни улици или паркинги, на които е въведен режим за платено 
кратковременно паркиране. 

(5) При паркиране, притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъгьл на 
предното стъкло на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да е ориентирано навън. 
В случай, че пропускът не е поставен по определения ред се счита, че автомобила е без 
пропуск и водача е длъжен да заплати всички разноски по прилагането на административна 
мярка (ПАМ). 

(6) Не се издава пропуск по ал. 1 на лице притежаващо място за паркиране или гаражна клетка 
в поземлен имот, на които е постоянният/настоящият му адрес, попадащ в обквата на зоните 
за платено кратковременно паркиране или са променили предназначението им. 

(7) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(8) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 
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РАЗДЕЛ III 
ПАРКИРАНЕ С ПРОПУСК "АБОПАМЕНТ С КАРТА" В ЗОИИ ЗА ПЛАТЕНО 
КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ 

Чл. 19. (1) ) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 10°/о от паркоместата 
в съответната зона, определена за платено кратковременно паркиране, без определено 
паркомясто "Абонамент с карта" в случаите, когато : 

1. лицето е с постоянен адрес в населено място различно от на гр. Казанлък и е служител 
на постоянен трудов договор по месторабота в зона за платено кратковременно 
паркиране, което се удостоверява със служебна бележка, издадена от работодателя. 

2. лицето, управлява ППС по силата на право на собственост. 

(2) На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране се издават пропуски 
по заявление от лицето или упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, 
с посочени в тяк изискуеми документи за издаване на различни видове пропуски. Образците 
се утвърждават по Заповед на Кмета. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година. 

(4) Паркирането се осъществява в Зоните за платено кратковременно паркиране, в близост 
до местоработата на служителя и на най- близките пресечни улици или паркинги, на които е 
въведен режим за платено кратковременно паркиране. . 

(5) При паркиране, притежателят на пропуска "Абонамент с карта" е длъжен да го постави в 
долния десен ъгьл на предното сrькло на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да 
е ориентирано навън. В случай, че пропускът не е поставен по определения ред се счита, че 
автомобила е без пропуск и водача е длъжен да заплати всички разноски по прилагането на 
административна мярка (ПАМ). 

(6) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(7) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

Чл. 20. (1) ) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 10°/о от паркоместата 
в съответната зона, определена за платено кратковременно паркиране, без определено 
паркомясто "Абонамент с карта" в случаите, когато : 

1. лицето упражнява търговска или друга дейност в зоните за платено кратковременно 
паркиране, по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободна професия, 
нотариуси и частни съдебни изпълнители, само осигуряващи се, които управляват ППС по 
силата на право на собственост, в случай, че собственият или наетият имот е на територията 
на Зоните за платено кратковременно паркиране. 

(2) На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране се издават пропуски 
по заявление от лицето или упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, 
с посочени в тяк изискуеми документи за издаване на различни видове пропуски. Образците 
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се утвърждават по Заповед на Кмета. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година. 

(4) Паркирането се осъществява в Зоните за платено кратковременно паркиране, в близост 
до местоработата на лицето, упражняващо търговска или друга дейност в зоните за платено 
кратковременно паркиране, по смисъла на Търговския закон, лица упражняващи свободна 
професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, само осигуряващи се и на най- близките 
пресечни улици или паркинги, на които е въведен режим за платено кратковременно 
паркиране. 

(5) При паркиране, притежателят на пропуска "Абонамент с карта" е длъжен да го постави в 
долния десен ъгьл на предното стъкло на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да 
е ориентирано навън. В случай, че пропускът не е поставен по определения ред се счита, че 
автомобила е без пропуск и водача е длъжен да заплати всички разноски по прилагането на 
административна мярка (ПАМ). 

(б) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(7) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №2б за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

РАЗДЕЛ IV 

ПАРКИРАНЕ НА ЛИЦА СЪС СЛУЖЕБЕИ АБОНАМЕНТ В ЗОПИ ЗА ПЛАТЕНО 
КРАТКОВРЕМЕНИО ПАРКИРАИЕ И И3ВЪП ТЯХ 

Чл. 21. (1) ) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 20% от паркоместата 
в съответната зона, определена за кратковременно платено паркиране, с фиксирано 
паркомясто "Служебен абонамент" до 1 бр. за фирма, обозначено по подкодящ начин с 
указателна табела, в случая когато: 

1. фирмите са с адресна регистрация в зоните за платено кратковременно паркиране. 

(2) Заявленията се подават по образци, с посочени в тяк изискуеми документи. Издаването се 
осъществява по процедура утвърдена от Кмета на община Казанлък и след Решение на 
Комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Казанлък. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година. 

(4) Паркирането се осъществява в Зоните за платено кратковременно паркиране, в близост до 
адреса на управление/офис. 

(5) Ползвател, който след изтичане на срока на издадения му пропуск „Служебен абонамент" 
не премакне табелата „ Служебен абонамент", подлежи на административно наказание. 
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(6) Паркирането в режим на "Служебен абонамент" в границите на зоните по чл.12, ал.1 е 
валиден в работни дни от 08:00 часа до 18:00 часа. 

(7) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(8) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен 
с Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

Чл. 22. (1) На собственици или ползватели на ППС се предоставят паркоместа с фиксирано 
паркомясто "Служебен абонамент" извън зоните определени за кратковременно платено 
паркиране до 26р. за фирма, обозначени по подкодящ начин с указателна табела. 

(2) Заявленията се подават по образци, с посочени в тяк изискуеми документи. Издаването се 
осъществява по процедура утвърдена от Кмета на община Казанлък и след Решение на 
Комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Казанлък. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една! година. 

(4) Паркирането се осъществява в близост до адреса на управление/офис. 

(5) Ползвател, който след изтичане на срока на издадения му„ Служебен абонамент" не 
премакне табелата „ Служебен абонамент", подлежи на административно наказание. 

(6) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен 
с Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

ГЛАВА ЧЕТSЪРТА 
ПАРКИРАИЕ И ПРЕСТОЙ ПА СОБСТВЕПИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ППС С 
ПОСТОЯНКА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕШЕХОДНА ЗОНА И ПЕШЕХОДИА 
ЗОНА „ ЕКОЗОИА" 

РАЗДЕЛ I 
ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ ИА СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ ИА ППС С 
ПОСТОЯИИА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕШЕХОДПА ЗОНА 

Чл. 23. (1) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 30% от паркоместата 

в най-близките зони за платено кратковременно паркиране до пешеходната зона, обособена 

съгласно Окончателния проект на Генералния план за организация на движението на гр. 

Казанлък, одобрен със Заповед № 2399/23.12.2021г. и последващите му изменения влезли в 

сила със Заповед на Кмета на община Казанлък в случаите, когато: 

2. лицето е с постоянна адресна регистрация в обхвата на пешеходната зона. 

3. лицето е с постоянен адрес извън границите на гр. Казанлък, а настоящия е в 
пешеходната зона. 

(2) На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране, в най-близките зони 

в 



за платено кратковременно паркиране се издават пропуски по заявление от лицето или 
упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, с посочени в тяк изискуеми 
документи за издаване на различни видове пропуски. Образците се утвърждават по Заповед 
на Кмета. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с него право на 
паркиране се ползва за едно ППС на жилище, като за второ ППС лицата заплащат двойния 
размер на сумата за първия автомобил, определена с Наредба №26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък. 
Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. Когато жилището е съсобствено, всеки 
от съсобствениците може да заяви „първи автомобил" в съответствие с предкодното 
изречение. 

(4) Паркирането се осъществява в близост до постоянния адрес или настоящия адрес и на 
най- близките две пресечни улици или паркинги, на които е въведен режим за 
кратковременно платено паркиране. 

(5) Притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъrьл на предното стъкло 
на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да е ориентирано навън. В случай, че 
пропускът не е поставен по определения ред се счита, че автомобила е без пропуск и водача 
е длъжен да заплати всички разноски по прилагането на административна мярка (ПАМ). 

(б) Не се издава пропуск по ал. 1 на лице притежаващо място за паркиране или гаражна клетка 
в поземлен имот, на които е постоянният/настоящият му адрес, попадащ в обквата на зоните 
за платено кратковременно паркиране или са променили предназначението им. 

(7) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(8) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

Чл. 24. (1) На собственици или ползватели на ППС, притежаващи място за паркиране или 
гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния/настоящия им адрес 
попадащ в обквата на „ Пешеходна зона" се осигурява достьп за преминаване без право на 
паркиране извън собствеността им. 

(2) Пропуск за преминаване през „Пешеходна зона" се издава след подаване на заявление по 
образец, в което се декларират обстоятелствата, установяващи право на преминаване. 
Пропускът за преминаване в„ Пешекодна зона" се издава, съгласно приложение № 1. 

(3) При паркиране, притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъrьл на 
предното стъкло на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да е ориентирано навън. 
В случай, че пропускът не е поставен по определения ред се счита, че автомобила е без 
пропуск и водача е длъжен да заплати всички разноски по принудително административната 
мярка (ПАМ). 

(4) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 
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РАЗДЕЛ II 

ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА СОБСТВЕИИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ППС С 
ПОСТОЯНПА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕШЕХОДНА ЗОИА „ ЕКОЗОИА" 

Чл.25. (1) На собственици или ползватели на ППС, притежаващи място за паркиране или 

гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният им адрес попадащ в 
обхвата на Пешеходна зона „ Екозона", обособена съгласно Окончателния проект на 
Генералния план за организация на движението на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 
2399/23.12.2021 г. и последващите му изменения влезли в сила със Заповед на Кмета на община 
Казанлък се осигурява достъп за преминаване без право на паркиране извън собствеността 
им, в случаите, когато: 

1. лицето е с постоянна адресна регистрация в обхвата на пешеходната зона 
Екозона". 

„ 

2. Лицето има протокол от проведено общо събрание на етажните собственици за 
разпределяне правото на ползване на свободната дворна площ за жилищна сграда. 

3. Лицето представи схема от лице с пълна проектантска правоспособност, касаеща 
текническата възможност за паркиране в имота. 

(2) Пропуск за преминаване през Пешеходна зона „ Екозона " се издава след подаване на 

заявление по образец, в което се декларират обстоятелствата, установяващи право на 

преминаване. Пропускът за преминаване в„ Пешеходна зона „Екозона" се издава, съгласно 
приложение № 1. 

(3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с него право на 

преминаване се ползва за едно ППС на жилище, като за второ ППС лицата заплащат двойния 

размер на сумата за първия автомобил, определена с Наредба №26 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък. 

Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. 

(4) Лицата, които отговарят на условията, посочени в чл.25, ал.1, т. 1, т.2 и т.3 имат право на 

избор, относно вида на издадения пропуск: 
т. 1 съгласно чл.25 
т. 2 съгласно чл.26 

(5) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 1, заплащат цена в размер, определен с 

Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Казанлък. 

Чл. 26. (1) На собственици или ползватели на ППС се предоставят до 30% от паркоместата 

в най-близките зони за платено кратковременно паркиране до „ Пешеходната зона - 

„Екозона", обособена съгласно Окончателния проект на Генералния план за организация на 

движението на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 2399/23.12.2021г. и последващите му 

изменения влезли в сила със Заповед на Кмета на община Казанлък в случаите, когато: 

1. лицето е с постоянна адресна регистрация в обхвата на пешеходната зона 

Екозона". 
,, 
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2. Лицето няма издаден пропуск, съгласно чл.25, ал.1, т.1, т.2 и т.3 

(2) На лицата, желаещи да ползват платено преференциално паркиране, в най-близките зони 
за платено кратковременно паркиране се издават пропуски по заявление от лицето или 
упълномощено от него лице. Заявленията се подават по образци, с посочени в тях изискуеми 
документи за издаване на различни видове пропуски. Образците се утвърждават по Заповед 
на Кмета. 

( 3) Пропускът може да бъде със срок до 1 /една/ година, като предоставеното с него право на 
паркиране се ползва за едно ППС на жилище, като за второ ППС лицата заплащат двойния 
размер на сумата за първия автомобил, определена с Наредба №26 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък. 
Първи автомобил е този, който е заявен първи по време. 

(4) Паркирането се осъществява в близост до постоянния или настоящия адрес и на най- 
близките пресечни улици или паркинги, на които е въведен режим за кратковременно платено 
паркиране. 

(5) При паркиране, притежателят на пропуска е длъжен да го постави в долния десен ъгьл на 
предното стъкло на ППС, от вътрешна страна така, че изображението да е ориентирано навън. 
В случай, че пропускът не е поставен по определения ред се счита, че автомобила е без 
пропуск и водача е длъжен да заплати всички разноски по прилагането на административна 
мярка (ПАМ). 

(6) При недостиг на паркоместа в зоните за платено кратковременно паркиране, паркирането 
се извършва при режим на почасово платено паркиране. 

(7) Лицата, желаещи да се възползват от режима по ал. 2, заплащат цена в размер, определен с 
Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Казанлък. 

Чл.27. На моторни превозни средства със специален режим на движение по чл. 91, ал. 3 от 
ЗДвП се осигурява досrьп при изпълнение на служебните им задължения. 

ГЛАВА ПЕТА 
ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ В ЗОНИТЕ ЗА ПЛАТЕИО ПАРКИРАНЕ ИА ХОРА С 
УВРЕЖДАНИЯ 

Чл. 28. (1) В Зоните за платено кратковременно паркиране по чл. 12, ал. 1 се осигуряват 
фиксирани и обозначени със знак Д21-"Инвалид" места за безплатно паркиране на ППС, 
превозващи и/или управлявани от хора с увреждания. 

(2) На местата по ал. 1, могат да престояват до 3 часа само автомобили, снабдени с карта, 
удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа 
международния знак "Инвалид". Тя трябва да бъде поставена на предното стъкло на ППС, 
откъм вътрешната му страна, по начин, осигуряващ видимостта на изображението отвън. В 
случай, че картата не е поставен по определения ред се счита, че автомобила е без карта за 
паркиране на хора с трайни увреждания и водача е длъжен да заплати всички разноски по 
прилагането на административна мярка (ПАМ). 

(3) Лицата с трайно намалена работоспособност 50% и над 50% с постоянен/настоящ адрес в 
Община Казанлък, желаещи да ползват карта за паркиране, при условията на ал.2, подават 
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