Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
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 чл.9, ал.1 от Наредбата за опазване на обществения ред на
територията на Община Бургас, като след думите “улици и площади
публична общинска собственост” се добавя “както следва:”.
§2. Текстът “в ЦГЧ със следните граници: ул. „Христо Ботев”, ул.
„Сан Стефано”, от ул. „Христо Ботев” до бул. „Демокрация”; бул.
„Демокрация” , от „Сан Стефано” и ул. „Цар Симеон I”; ул. „Цар Симеон
I” , oт бул. „Демокрация” до бул. „Княз Александър Батенберг”; бул. Княз
Александър Батенберг” от ул. „Цар Симеон I” до пл. „Царица Йоана” ; пл.
„Царица Йоана” ; паркинг на източния вход на ЖП Гара; паркинг на
северния вход на ЖП Гара; бул. „Иван Вазов” , от ул. „Цар Петър , до ул.
„Гладстоун”; ул. „Гладстоун” от бул. „Иван Вазов” до ул. „Фердинандова”;
ул. „Фердинандова”, от ул. „Гладстоун” до ул. „Христо Ботев”” се поставя
в б. “а” към чл.9, ал.1.
§3. В чл.9, ал.1 се създава б. “б”, със следното съдържание:
Паркинг пред и зад сградата находяща
се на ул. „Стефан
Стамболов” 120, където се помещава „Служба по геодезия ,
картография и кадастър Бургас”,
§4. В чл.9, ал.1 се създава б. “в”, със следното съдържание:
Паркинг пред „МБАЛ - Бургас” АД, ул. „Стефан Стамболов” 73
§5. В чл.9, ал.1 се създава б. “г”, със следното съдържание:
Паркинг пред ТД “Зора”, ж.к. „Лазур”, ул. Перущица бл. 67
След предложените промени, разпоредбата придобива следната
редакция :
Чл. 9(1) Общински съвет определя „синя зона” за кратковременно
паркиране на ППС , с допустима максимална маса за 2,5 т. и на микробуси
и автобуси до 12 пътнически места в определените часове на денонощието
на улици и площади публична общинска собственост:
а/ ЦГЧ със следните граници: ул. „Христо Ботев”, ул. „Сан
Стефано” , от ул. „Христо Ботев” до бул. „Демокрация” ; бул.
„Демокрация” , от „Сан Стефано” и ул. „Цар Симеон I”; ул. „Цар
Симеон I” , oт бул. „Демокрация” до бул. „Княз Александър
Батенберг”; бул. Княз Александър Батенберг” от ул. „Цар Симеон
I” до пл. „Царица Йоана” ; пл. „Царица Йоана” ; паркинг на
източния вход на ЖП Гара; паркинг на северния вход на ЖП Гара;
бул. „Иван Вазов” , от ул. „Цар Петър , до ул. „Гладстоун”; ул.
„Гладстоун” от бул. „Иван Вазов” до ул. „Фердинандова”; ул.
„Фердинандова”, от ул. „Гладстоун” до ул. „Христо Ботев”.

б/ Паркинг пред и зад сградата находяща се на ул. „Стефан
Стамболов” 120, където се помещава „Служба по геодезия ,
картография и кадастър Бургас”,
в/ Паркинг пред „МБАЛ - Бургас” АД, ул. „Стефан Стамболов” 73
г/ Паркинг пред ТД “Зора”, ж.к. „Лазур”, ул. Перущица бл. 67
Мотиви по §3
Искане от „Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас”
АД, изпратено до Областен управител на Област Бургас и до Кмета на
Община Бургас. Един от проблемите на „МБАЛ - Бургас” АД изложени
писмото са именно проблемът с паркирането и искането от тяхна страна
паркингът пред болницата да се превърне в платен.
Мотиви по §4
Искане от „Служба по геодезия , картография и кадастър Бургас”,
тъй като ежедневно службата обслужва над 120 граждани проблемът с
паркирането е голям, ето защо искането от СГКК – Бургас, е паркингът
пред сградата находяща се на ул. „Стефан Стамболов” 120, да бъде платен,
за да има организация и контрол при паркирането.
Мотиви по §5
В ул. Перущица, бл. 67 , ж.к. Лазур, се помещават 5 общински и
държавни служби, всеки дневно значителен брой граждани посещават
някоя от службите и се наблюдава хаос и неорганизираност при
паркирането , след въвеждане на паркинга в границите на „Синята зона”,
ще се създаде контрол при паркирането и по този начин удобство на
гражданите,

