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, б. “а” от Наредбата за опазване на обществения
ред на територията на Община Бургас, като след думите “от
ул.„Гладстоун” до ул. „Христо Ботев” се добавя ул. „Фердинандова” от
ул.„Гладстон” до ул. „Цар Калоян”; ул. „Цариградска” от ул. „Цар Калоян”
до ул. „Ивайло”; ул. „Ивайло” от ул. „Фердинандова” до ул. „Св. Климент
Охридски” ; ул. „Калоян” от ул. „Фердинандова” до ул. „Св. Климент
Охридски”; ул. „Св. Климент Охридски” от ул. „Калоян” до ул. „Ивайло”.
§2. В чл.9, ал.1 се създава б. “д”, със следното съдържание:
 Ул. Адам Мицкевиц
§3. В чл.9, ал.1 се създава б. “е”, със следното съдържание:
 Паркинг находящ се от южната страна на автогара „Запад” и
заключен между улиците: „Дебелт”, ”Пирин” и ул. „Арда”
След предложените промени, разпоредбата придобива следната
редакция :
Чл.9 (1) Общински съвет определя „синя зона” за кратковременно
паркиране на ППС , с допустима максимална маса до 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” от “Демокрация” до
бул. “Княз Ал. Батенберг”; бул. “Княз Ал. Батенберг”; ул. “Иван Вазов”,
пл. “Царица Йоaна”; паркинга на източния вход на ЖП гара; паркинга на
южния вход на ЖП гара, бул. “Иван Вазов”, от ул. “Цар Петър” до ул.
“Гладстон”; ул. “Гладстон” от бул. “Иван Вазов”, до ул. “Фердинандова”;
ул. “Фердинандова” от ул. “Гладстон” до ул. “Христо Ботев”;
„Фердинандова” от ул.„Гладстон” до ул. „Цар Калоян”; ул. „Цариградска”
от ул. „Цар Калоян” до ул. „Ивайло”; ул. „Ивайло” от ул. „Фердинандова”
до ул. „Св. Климент Охридски” ; ул. „Калоян” от ул. „Фердинандова” до
ул. „Св. Климент Охридски”; ул. „Св. Климент Охридски” от ул. „Калоян”
до ул. „Ивайло”.

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
д/ Ул. Адам Мицкевиц
e/ Паркинг от южната страна на автогара „запад” и заключен между
улиците: ул. „Дебелт”, ул.”Пирин” и ул. „Арда”
Мотиви по §2:
След въвеждането на участъци от синята зона се наблюдава
значителна организация при паркирането, контрол както и облекчаване на
транспортния трафик в ЦГЧ. През 2007 год. районът около градския пазар
„Краснодар”, на улиците „Ивайло” и „Цариградска” са били обособени
като паркинги за кратковременно паркиране, за да бъде улеснен достъпа на
граждани до пазара. Към настоящият момент, в този район няма
организация при парирането и се наблюдава хаос и безконтролност.
Ежедневно корпоративния пазар се посещава от голям брой граждани и
проблемът с паркирането става все по-голям, поради което е
целесъобразно този район да бъде включен в обхвата на синята зона, за да
се облекчи паркирането и да има организация.
Мотиви по §3:
В района на автогара „Запад”, през последните години се наблюдава
разрастване на търговски обекти и откриване на нови такива. За да бъде
облекчено паркирането на гражданите ползващи междуградски транспорт
и да се създаде организация и ред при паркирането, считам че районът
трябва да се включи в обхвата на синята зона.

