
Предложение за промени от общинските съветници 

Николай Василев Тодоров 

Мариян Стойков Данчев 

Ангел Мичев Балев 

Михаела Цветанова Димовска  

в 

Проекта за НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  
И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН 
 
 
В §8 се създава нова алинея 6) както следва: 

6) В чл. 45 се създава нова т. 17. със следния текст: 

т. 17. Издаване на разрешително за ползване на паркомясто пред офиси на 

фирми, търговски обекти, кантори, банки и др. бр. 30,00 лв. 

 

В § 10 Чл. 54а се правят следните изменения както следва: 

Алинея (5) Таксите по ал.1 до ал. 3 се заплащат на касата на Община Троян в 

брой/ПОС терминал, e-pay, EasyPay или по банкова сметка на Община Троян, 
публикувана на Интернет страницата на Община Троян.“ става алинея (6) 

Алинея (5) се изменя както следва:  

(5) Цена за паркиране в режим на паркиране „Индивидуално паркомясто“ в : 
  
В Централна зона по чл. 3, ал. 1, т.1 от Наредба №2 за организацията и 
безопасността на движението на територията на Община Троян се събира такса 
за едно паркомясто, както следва 
1.  годишна такса в размер на 280 лв.  
2. шестмесечна такса в размер на 150 лв.  
3. тримесечна такса в размер на 85 лв.  
4. месечна такса в размер на 50 лв. 
 
В Зона „А”  по чл. 3, ал. 1, т.2 от Наредба №2 за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Троян се събира такса за едно 
паркомясто, както следва: 
1.  годишна такса в размер на 250 лв.  
2. шестмесечна такса в размер на 135 лв.  
3. тримесечна такса в размер на 75 лв.  



4. месечна такса в размер на 45 лв. 
 
В Зона „Б”  по чл. 3, ал. 1, т.3 от Наредба №2 за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Троян се събира такса за едно 
паркомясто, както следва: 
1.  годишна такса в размер на 200 лв.  
2. шестмесечна такса в размер на 120 лв.  
3. тримесечна такса в размер на 70 лв.  
4. месечна такса в размер на 40 лв. 
 
В Зона „В“  по чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредба №2 за организацията и безопасността 
на движението на територията на Община Троян се събира такса за едно 
паркомясто, както следва: 
1.  годишна такса в размер на 160 лв.  
2. шестмесечна такса в размер на 90 лв.  
3. тримесечна такса в размер на 50 лв.  
4. месечна такса в размер на 30 лв. 

 

§ 12. Параграф 1 от Допълнителните разпоредби се изменя както следва: 

„§2. Чл. Разпоредбите по чл. 45т.17 и чл. 54а влизат в сила след влизане в сила 
на „Генерален план за организация на движението на гр. Троян“, считано след 
2022г. 

Подписали се общински съветници: 

Николай Василев Тодоров 

Мариян Стойков Данчев 

Ангел Мичев Балев 

Михаела Цветанова Димовска 

 

 

 


