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Проект за Изменение и допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни 

средства /МПС/ на територията на град Банско 

 

I. Причини и мотиви, които налагат приемане на Наредбата: 

 

Промените, които се предлагат в Наредбата на първо място са свързани с изменение и 

допълнение на Глава втора „Рeжим на платено паркиране на МПС” Раздел I „Режим на почасово 

платено паркиране– „Синя зона”. С откриването на зимния сезон трафикът в централната градска 

част е с голяма натовареност, проблемът с паркирането е факт и жителите и гостите на града се 

сблъскват ежедневно с него както през зимния туристически сезон така и през летния 

туристически сезон. С предлаганите изменения и допълнения в Наредбата се предвижда да бъдe 

въведенa отново в „Синя зона”: 

- Ул. „Гоце Делчев” /паркинг на кръстовище ул. „Гоце Делчев”, ул. „Отец Паисий”, ул. 

„Цар Асен”. 

 

На второ място промените, които се предлагат в Наредбата са свързани с изменение и 

допълнение на Глава трета „Особени рeжими на паркиране” Раздел I „Режим на платено 

паркиране на МПС – „Служебен абонамент””, както и допълнение на Раздел III „Безплатен 

пропуск за паркиране в „Синя зона” и зона с НППП. 

С предлаганите изменения и допълнения в Наредбата се предвижда въвеждането на нов 

режим на платено паркиране на МПС на улици, площади и паркинги – общинска собственост, с 

въведен режим на „Синя зона” и Зона на Неограничено почасово платено паркиране /НППП/, с 

абонамент – “Месечен абонамент” - за срок от един месец и една година, както и въвеждането на 

безплатен пропуск за граждани, на които е присъдено званието „почетен гражданин на Банско”. 

 

Режимът на платено паркиране „Месечен абонамент” ще даде възможност на гражданите 

на гр. Банско да паркират неограничено на улици, площади и паркинги – общинска собственост  

с въведен режим на „Синя зона” и Зона с НППП за срока на избрания от тях абонамент, срещу 

заплащане на такса.  

 

Почетните граждани на гр. Банско, ще имат възможността да използват неограничено и 

безплатно „Синя зона” и Зона с НППП на територията на гр. Банско. 

 

С въвеждането на тези режими гражданите на гр. Банско и почетните граждани на града 

ни ще бъдат облекчени и улеснени при използването на „Синя зона” и Зона с НППП на 

територията на гр. Банско. 

 

II. Целите, които се поставят с приемането на новата наредба: 
 

1. Създаване на по-добър ред при паркирането в централна градска част 

2. Оптимално функциониране на „Синя зона” и Зоната за НППП 

3. Създаване на точни и ясни правила за ползване на „Синя зона” и Зоната за НППП 

4. Създаване на облекчаващи режими за ползване на „Синя зона” и Зоната за НППП 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

 

За прилагането на  Наредбата с нейните  изменения и допълнения, не са необходими 

допълнителни финансови средства. 
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IV. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително  

финансовите, ако има такива: 

 

Ефективен контрол върху движението и паркирането в зони с голяма натовареност. 

Създаване на законосъобразни и справедливи правила за паркиране на територията на град 

Банско за по-добра организация при движението и паркирането на МПС. Спазване на принципа 

на разходооправдателност при определяне и плащане на такси следва да води до убеждението в 

задължените лица, че заплащаните суми са адекватни на действително извършените за 

съответната услуга разходи. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Предлаганите нови положения в Наредбата не противоречат на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство. Спазени са принципите и задълженията, 

предвидени в Европейската харта за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.), като и в 

директиви и регламенти на Европейския съюз, свързани с тази материя. 

 

 

 

ПРОЕКТ  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/   

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БАНСКО  
 

§ 1. Чл. 3, ал. 1 се допълва, както следва: 

- Ул. „Гоце Делчев” /паркинг на кръстовище ул. „Гоце Делчев”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Цар 

Асен”. 
 

§ 2. В Глава трета, Раздел I се допълва, както следва: след думите „Служебен абонамент” се 

добавя „и „Месечен абонамент”” и се създават нов чл. 16: 

Чл. 16. /1/ На улици, площади и паркинги – общинска собственост, с въведен режим на „Синя 

зона” и Зона за НППП, на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на 

платено паркиране „Месечен абонамент”, както следва: 

1. Месечен абонамент за един месец - такса в размер на 30.00 лв. с ДДС за едно МПС; 

2. Месечен абонамент за дванадесет месеца – такса в размер на 180 лв. с ДДС за едно МПС 

 

/2/ За ползване на режим на платено паркиране „Месечен абонамент” по предходната алинея се 

подава заявление до кмета на Община Банско придружено с копия на документи за собственост 

на МПС-то, за което се иска абонаментът. 

/3/ Кметът на Община Банско се произнася по подаденото завление в 14-дневен срок от неговото 

подаване. В случай на одобрение, лицето подало завлението заплаща стойността по ал. 1 за 

временно и възмездно ползване на съответните места с въведен режим на „Синя зона” и Зона на 

НППП. 

§ 2 В Глава трета, Раздел III се създава нов чл. 18а: 

 

Чл. 18а /1/ Извън случаите на чл. 18 безплатен пропуск се издава и на граждани, на които е 

присъдено званието „почетен гражданин на Банско” 
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/2/ Лицата по ал. 1 подават до Кмета на община Банско мотивирано заявление и към него 

прилагат документи доказващи обстоятелствата по ал. 1. 

 

/3/ За издаването и съдържанието на пропуските по чл. 18а се прилагат разпоредбите на чл. 17, 

ал. 3 и ал. 4 и чл. 18, ал. 4, т. 1-4.  и ал. 5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес, 08.01. 2018г., на основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, настоящия 

проект, ведно с мотивите и докладната се публикуват на интернет страницата на община 

Банско за  предложения и становища от заинтересованите лица в 30-дневен срок от 

публикуването им на следния електронен адрес: obabansko@dir.bg 
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