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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от
13.10.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на
територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение
на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно
изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.
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 на
територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение
на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно
изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.
РЕШЕНИЯ:
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията
и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на
територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на
Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол № 27/24.09.2013г., последно
изменена с протокол № 28/27.06.2017 г., както следва:
§1. Изменя заглавието на наредбата, като същото придобива
следното съдържание:
„Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на
моторни превозни средства в определени зони на територията на Община
Бургас“

§ 2. В чл. 1 изразът: „ зоната, определена“ се заменя с израза: „зоните,
определени";
§3. В чл.2, ал.1 и ал.2, думата „зоната“ се заменя с думата: „зоните“;
§4. Разпоредбата на чл. 3, се изменя и допълва, като придобива
следното съдържание:
„Чл. 3. (1) Общинският съвет определя зони за платено и безплатно
паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 2.5 т. и на автобуси до 12
пътнически места, 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“ и Приложение 2 „Зелена зона“.
(2) Такса за паркиране, в определената в Приложение 1 „Синя зона“, се
заплаща в работни дни и обхваща часовете от 09:00 до 19:00 часа.
(3) Такса за паркиране, в определената в Приложение 2 „Зелена зона“ се
заплаща в дните от понеделник до събота, включително, с изключение на
официални празници и обхваща часовете от 11:00 до 20:00 часа, от 1 май до 30
септември.“
§5. В чл.4 думата „Зоната“ в началото на разпоредбата се заменя с
думата: „Зона“;
§6. В чл. 5, ал.2 думата „зоната“ се заменя с израза: „съответната зона“;
§7. В чл.6, ал.2 думата „зоната“ се заменя с израза: „съответната зона“;
§8. В чл.7 думата: „зоната“ се заменя с думата: „зоните“;
§9. В Раздел IV навсякъде думата „зоната“ се заменя с думата: „зона“;
§10. В Раздел V се отменя разпоредбата нa чл.21 и навсякъде думата
„зоната“ се заменя с думата: „зоните“;
§11. Прави следните изменения и допълнения в допълнителните
разпоредби:
1. В т.1 изразът: „чл.2, ал.1“ се заменя с израза: „Приложение 1 и
Приложение 2.“;
2. В т.2 изразът: „в зоната и описани подробно в приложение към чл.14,
ал.1, (Приложение 1).“ се заменя с израза: „в границите на зоните, описани в
Приложение 1 и Приложение 2.“;
§ 12. Допълва наименованието на Приложение 1 с израза: „Синя зона“
Създава Приложение 2 „Зелена зона“, със следното съдържание:
„Приложение 2 „Зелена зона“
Подзона – „Зелена – 1“
С граници: от ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ до ул. „Велико
Търново“;
Зоната заключена между ул. „Георги Баев“, ул. „Поморие“, ул. „Велико
Търново“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ и ул. „Адам Мицкевич“;
Подзона „Зелена - 2“
С граници: 1. ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ от ул. „Велико
Търново“, до ул. „Поморийска“;

2. ул. „Поморийска“;
3. паркинг „Северен плаж““
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда
за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на
територията на Община Бургас, определена като зона, приета с Решение на
Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол №27/24.09.2013г., последно изменена
с протокол № 28/27.06.2017 г.

§13. Настоящата наредба влиза в сила от 01.01.2018 година.

