На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на
публикуване за предложения и становища по настоящия проект за
допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно
паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията
на Община Бургас.
Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно
обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул.
„Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:
optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg

ПРОЕКТ:
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО
ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В
ОПРЕДЕЛЕНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни
средства в определени зони на територията на Община Бургас, както следва:
§1. Изменя заглавието на наредбата, като същото придобива следното
съдържание:
„Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране и
контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на
територията на Община Бургас“.
§2. Чл. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
„Наредбата урежда условията и реда за платено и безплатно
паркиране и контрол на достъпа в определени зони на територията на
Община Бургас, както и издаването на електронни стикери и карти.“
§3. В чл.2, ал.1, след израза: „ при паркиране“ се добавя и израза: „и
достъп чрез боларди“.
§4. Разпоредбата на чл.3 ал.1, се изменя и допълва и придобива
следното съдържание:
„Общинският съвет определя зони за платено и безплатно паркиране
на МПС, от категориите М, М1, М2, N1, в определени дни на седмицата,
часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична
общинска собственост, с граници съгласно Приложение 1 „Синя зона“,
Приложение 2, „Зелена зона“ и Приложение 3 „Зона боларди“.“

§5. В чл.3 ал.2 и ал.3 думата „Такса“ се заменя с думата „Цена“ .
§6. В чл.4 създава нова ал.2, със следният текст: „Зона с въведен
контролиран достъп, чрез „болард се обозначава с неподвижен пътен знак,
представляващ информационна табела, в който са посочени условията за
достъп на МПС в зоната, времевата рамка в която участъка работи за
съответната зона, начина ѝ на ползване, размера на цената за достъп,
престой и паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки,
прилагани съгласно ЗДвП. На табелата е поставено изображение на болард.
§7. Чл.5, ал. 1 се изменя, допълва и придобива следното съдържание:
„Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за
паркиране и достъп до зона боларди.“
§ 8. Чл.7 ал.2. се изменя, допълва и придобива следното съдържание:
„Служебен абонамент“ с непрекъснат достъп за паркиране,
независимо от режима на действие на съответната зона се допуска за
лечебни заведения по чл. 2, ал.1 от Закона за лечебните заведения, както и
за места за настаняване Клас А, съгласно чл.3 ал.2, т.1, б. „а“ от Закона за
туризма, след заплащане на предвидената цена“.
§ 9. Допълва заглавието на РАЗДЕЛ IV със следния израз: „.. и достъп
в зона „боларди„ и същото придобива следното съдържание: „Режим на
платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес и достъп в зона
„боларди““.
§ 10. Създава нови членове в раздел IV, както следва:
Чл. 15а. На територията на Община Бургас се създават зони за
контролиран достъп на МПС, чрез боларди, със забрана за престой и
паркиране в посочен часови интервал.
Чл.15б. (1) Забранява се престоя и паркирането на МПС в зоните с
контролиран достъп, чрез боларди.
(1) Достъп до зона, контролирана чрез боларди се допуска всеки ден,
в часовете от 06:00 до 10:00 часа.
(2) Извън определения часови интервал достъп се допуска за
автомобили на живущи по постоянен адрес, собственици и/или наематели
на гаражи и/или паркоместа в сгради или имоти, в рамките на 30 минути.
Чл.15в. Контролът по спазването на режима за достъп в зона
„боларди“ се осъществява от упълномощени от кмета на Община Бургас
длъжностни лица, съгласно чл.171 от ЗДвП.
Чл.15г. (1) На МПС, спряло за престой или паркиране в нарушение на
чл.15б се налага принудителна мярка „преместване на МПС в отсъствието
на водача“.
(2) На МПС, спряло за престой или паркиране в нарушение на чл.15в
се съставя неприсъствен фиш съгласно чл.186, ал.3 от ЗДвП.
§ 11. Създава Приложение 3 „Зона боларди“ към чл.15а със следното
съдържание:

„„Подзона 1“
С граници:
1. ул. „Възраждане“ в частта между ул. „Шипка“ и ул. „Богориди“;
2. ул. „Софроний“ в частта между ул. „Цар Симеон I“ и ул.
„Богориди“;
3. от пресечката на ул. „Александровска“ с бул. “Иван Вазов“ цялата;
4. пешеходна алея след паркинг „Северен плаж“ до Бургаски
солници;
5. ул. „П. Яворов“ – в частта от №6 до ул. „Богориди“;
6. пресечката на ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ с пешеходна
алея до детска градина „Златна рибка;
7. пресечката на бул. „Демокрация“ с алеята от „Приморски парк“,
водеща към „Духтевата къща“;
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

към Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община
Бургас,
§12. Настоящата наредба влиза в сила от 01.01.2021 година.

