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РЕШЕНИЕ № 993 

по протокол № 40 от 31.01.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

ОТНОСНО: Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, 

управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и 

имоти” 

 

/с 37 гласа „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”/ 

 

На основание чл. 13 от Наредбата за организацията на автомобилното и 

пешеходно движение на територията на Община Шумен, във връзка с чл. 6, ал. 2 от 

ЗМДТ и чл. 99, ал. 3 от ЗДвП определя следните цени с включен ДДС за еднократно 

и абонаментно паркиране в зони за кратковременно платено паркиране в гр. Шумен: 

 

І. Цени за еднократно и абонаментно паркиране в зони за кратковременно 

паркиране: 

1. За еднократно паркиране – за 1 час: 

- леки автомобили – 1,00 лев; 

- лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места – 2,00 лв.; 

- автобуси и товарни автомобили – 6,00 лв. 

 

2. За абонаментно паркиране за един паркинг по избор за 1 автомобил – лв.: 
1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

40.00 80.00 160.00 300.00 

 

3. За абонаментно паркиране за всички паркинги за 1 автомобил – лв.: 
1 месец 3 месеца 6 месеца 12 месеца 

80.00 150.00 240.00 400.00 

 

4. Цената за абонаментна карта за личните автомобили на служители на 

общинската администрация, кметове и кметски наместници на населените места от 

община Шумен и инспектори на кварталите, ръководители на общински структури, 

да бъде в размер на 35 % от определената в т. 2 и 50% от определената в т. 3 цена.  

Преференциите по т. 4 да се ползват след направени писмени искания от 

съответните административни ръководители до кмета на Община Шумен. 

5. Цената за абонаментна карта за служебните автомобили на държавните 

институции и учреждения да бъде равна на определената в т. 2 и т. 3 цена.  



 

6. Автомобилите – собственост на община Шумен и общинските структури, 

да паркират безплатно. 

 

ІІ. Цени за ползване на денонощните паркинги: 

1. За едно денонощие – лв.: 

№ Вид Предложение 

1 Лек автомобил 5,00 

2 Бус 8,00 

3 Товарен автомобил 10,00 

4 Автобус 10,00 

5 Товарен автомобил с 

ремарке 

14,00 

6 Мотоциклет 1,00 

7 Ремарке за лек 

автомобил 

4,00 

 

2. За 1 месец – лв.: 

№ Вид Предложение 

1 Лек автомобил 35,00 

2 Бус 45,00 

3 Товарен автомобил 120,00 

4 Автобус 90,00 

5 Мотоциклет  25,00 

 

III. Цени за ползване на закритите паркинги: 

1. За едно денонощие – лв.:  

№ Вид Предложение 

1 Лек автомобил 8,00 

2 Бус 10,00 

 

2. За един месец – лв.: 

№ Вид Предложение 

1 Лек автомобил 50,00 

2 Бус 75,00 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
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