ПРОЕКТ
ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 5, Протокол №
22 от 31.03.2005г., изменена и допълнена с решение на Общински
съвет – бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006г.; по т.13, по т.11,
Протокол № 11 от 24.07.2008г.; по т.16 и 21, Протокол № 13 от
23.10.2008г.; по т.18 , Протокол № 23/23.07.2009г.; по т.8, Протокол №
24/17.09.2009г.; по т. 7, Протокол № 33/22.04.2010г.; по т.5, Протокол
№ 34/20 и 26.05.2010г.; по т.13, Протокол № 41/18 и 23.11.2010г.; по
т.7, Протокол № 44/20 и 25.01.2011г.
Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община
Бургас – Център административно обслужване на граждани, както и на
еmail: council@burgas.bg, в срок от 01.03.2011год до 14.03.2011год.
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет - Бургас.
§1. Изменя заглавието на Глава Трета, Раздел II от Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас,
като думата “кратковременно” се заличава
§2. В чл.9 се правят следните изменения и допълнения
1. в ал.1 думата “кратковременно” се заменя с думите платено и
безплатно:
2. в , ал. 2 думите “Минималното и максималното времетраене за
еднократно паркиране в Зона за краткотрайно паркиране
( ЗКП) в работни дни е не по – малко от 30 минути и не повече
от 3 часа” се заменят с “Платеното паркиране в работни дни е ”
§3. В чл.10, ал.1 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думата “кратковременно” се заменя с
“платено”
2. В изречение второ думата “ЗКП” се заменя с ЗПП ( зона за
платено паркиране)
§4. В чл. 11 се правят следните изменения
1. Думата “кратковременно” се заменя с “платено”
2. Думите “Минимално и максимално времетраене за
еднократно паркиране” се заличават

§5. В чл. 12, ал. 1, се правят следните изменение:
1. В изречение първо думата “кратковременно” се заменя с
“платено” .
2. в ал. 1, т.1. изречение второ думта “ЗПК” се заменя със
“ЗПП”
3. създава нова ал.3, със следното съдържание:”Освобождават
се от заплащане на такса по ал.1, удостоените със звание
„Почетен гражданин на гр.Бургас”.
§6. Изменя заглавието на Глава Трета, Раздел IV от Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас,
като думата “преференциално” се замена с “локално”
§7. В чл. 20, се правят следните изменения:
1. думата “кратковременно” се заличава
2. думата “преференциално” се замена с “локално”
§8. В чл. 21, се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думата “кратковременно” се заличава
2. в ал. 2 думата “винетен” отпада; думата “преференциално” се
замена с “локално”
3. в ал. 3 думата “винетен” отпада
4. ал.4, думата “един” се заменя с два” и се допълва, “като
правото за втория автомобил се удостоверява с документ за
собственост на ППС или договор за лизинг”:
§9. В чл. 22, се правят следните изменения:
1. в ал. 2 думата “винетен” отпада
2. в ал. 2 думата “винетен” отпада
3. 3.ал. 4 думата “винетен” отпада
4. ал. 5 думата “винетен” отпада
§10. В чл. 23, се правят следните изменения
1. думата “кратковременно” се заличава
§11. В чл. 26 се правят следните изменения;
1.думата “винетен” отпада
2. думата “преференциално” се замена с “локално”
§12. В чл. 34, се правят следните изменения
1.думата “кратковременно” се заличава
§13. Изменя заглавието на Глава Четвърта, Раздел II от Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас,
като думата “кратковременно” се заличава
§14. В чл. 36, се правят следните изменение:
1. Думата “кратковременно” се заличава.
§15. В чл. 38, ал. 1, се правят следните изменение:
1. думата “кратковременно” се заменя с “платено”
§16. В чл. 39, се правят следните изменение:

1.Добавя се нова ал. 3 със следното съдържание “ При принудително
задържане на пътно превозно средство със “скоба” , паркиран в
“синя зона”, когато не е заплатена дължимата такса по чл. 12, ал. 1 ,
водаччът или собственикът на автомобила , освен разходите по
прилагане на техническото средство, заплащат и таксата за
паркиране в Зоната за платено паркиране.
МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приета с решение на Общински съвет – Бургас по т. 5, Протокол №
22 от 31.03.2005г., изменена и допълнена с решение на Общински
съвет – бургас по т. 2, Протокол № 34 от 31.03.2006г.; по т.13, по т.11,
Протокол № 11 от 24.07.2008г.; по т.16 и 21, Протокол № 13 от
23.10.2008г.; по т.18 , Протокол № 23/23.07.2009г.; по т.8, Протокол №
24/17.09.2009г.; по т. 7, Протокол № 33/22.04.2010г.; по т.5, Протокол
№ 34/20 и 26.05.2010г.; по т.13, Протокол № 41/18 и 23.11.2010г.; по
т.7, Протокол № 44/20 и 25.01.2011г.

На 01.02.2011год. влезе в сила Закон за изменение и допълнение на
Закона за движение по пътищата обн. в ДВ, бр. 10 от 01.02.2011г. В същият
изразът “кратковременно паркиране” е заменен с думите “платено и
безплатно”, а изречение второ на чл. 99, ал. 1 от ЗдвП “Това време не може
да бъде по – малко от 30 минути и повече от 3 часа” се заличи. Като
нормативен акт от подзаконов тип, наредбата урежда отношения попадащи
в пределите на компетентност на Общински съвет по силата на Закона за
местно самоуправление и местната администрация , ето защо за да няма
противоречие на наредбата със закона и за да се харномизира с
измененията в ЗдвП и по този начин да се създаде стабилна нормативна
основа, следва бъдат да бъдат приети предложениете промени.
Освен това, според решение № 15599/12.17.2009год. на Върховен
администаривен съд, тълкуването на думата преференциално в Раздел IV, е
употребена непрецизно, като по този начин може да се направи извод, че
спрямо определение лица се създава особена привилегия. С оглед на това,
да не се създаде режим на различно третиране на отделни граждани в
сравнение с останалите, думата се заменя с локално, което по същество
обвързва гражданите живеещи на улици и площади с въведен режим на
платено паркиране, със заплащането на такси касаещи неопределен кръг от

лица, включително и тези, които не пребивават трайно в тези зони. При
условие, че в зоната, където се намира жилището на тези граждани е
въведена система за платено паркиране и липсва друго решение за
съответното жилище е необходимо да се създадат условия при които тези
граждани да заплащат прекалено висока цена само поради това, че живеят
в тази зона. На тези лица ежедневно, денонощно и целогодишно им се
налага да паркират автомобилите си в тези зони за платено паркиране,
докато за останалите, паркиращи в тези зони е характерно по – кратък
престой. Именно в тази връзка за тях е въведен режим на платено локално
паркиране на ППС по постоянен адрес.
Следващата промяна се налага във връзка с употребената дума
“винетен”, думата следва да отпадне, тъйкато изразът може да бъде
тълкуван двусмислено, и по този начин да се създаде впечтление на
подвеждане и объркване от страна на граждани ползващи услугата за
достъп до републиканските пътища, чрез заплащането на винетна такса,
даваща им правата по см. на чл. 10, ал. 1 т.1 ЗП. С оглед създаване на
яснота по този въпрос и категоричното разграничаване на двете такси
отнасящи до различни по своя характер услуги, а на практика фигуриращи
с еднакви наименования в съответните актове е нужно да се извърши
предлаганата промяна.

