
ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Банско, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, съгласно който в процеса на приемане на нормативен акт се 

провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица,  

ОБЯВЯВА 

публично обсъждане на проект на „Наредба за платено паркиране на 

моторни превозни средства /МПС/ на територията на Община Банско” 

 

МОТИВИ 

За приемане на „Наредба за платено паркиране на моторни превозни 

средства /МПС/ на територията на Община Банско” (Наредбата) 

 

І. Причини, налагащи приемането на нова Наредба 

 Сега действащата „Наредба за платено паркиране на моторни превозни 

средства /МПС/ на територията на град Банско” е приета на основание чл. 99 и 

чл. 99а от Закона за движение по пътищата и ал. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА 

с Решение № 852 от Протокол № 46/ 26.11.2014г. на Общински съвет - Банско. 

Наредбата е изменяна и допълвана с Решение № 141 от Протокол № 8/ 

28.03.2016г.; Решение № 647 от Протокол №33/ 27.02.2018г. и Решение № 970 

от Протокол № 50/ 24.04.2019г. на Общински съвет - Банско. 

 Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения проект, са в 

резултат от направения анализ на прилагането на сега действащия нормативен 

акт и установяване на необходимостта от актуализиране на разпоредбите на 

Наредбата в съответствие с променените условия на територията на Община 

Банско. Актуализацията е съобразена с разпоредбите на нормативен акт от по-

висока степен, а именно Закона за движение по пътищата. Предлаганите 

промени са свързани с изискванията на този закон и касаят регулиране на 

правилата, ограниченията, забраните, контрола и санкциите, свързани с 

организацията на движението и с режима на спиране, престой и паркиране на 

пътни превозни средства. 

Увеличаването на броя на туристите в град Банско и град Добринище 

през последните години доведе до необходимост от откриване на нови 

паркоместа и зони за паркиране, основно в курортната част на град Банско, а 

така също и на територията на град Добринище. Новият подход, намерил 

отражение в Наредбата, има за цел да намали нарушенията и задръстванията, 

предизвикани от нарасналия поток автомобили и да подобри организацията на 

паркирането им. За улеснение на гражданите са предвидени нови начини за 

заплащане на паркирането, както и нови начини за контролиране на същото.  

Предвид гореизложеното, предлагаме да бъде отменена досега 

действащата наредба и приета нова, чийто проект прилагаме. 



 ІІ. Цели, който се поставят с приемането на новата Наредба 

� да се актуализира в съответствие с необходимостите и променените 

условия, свързани с човекопотока и автомобилния трафик на територията на 

Община Банско; 

� да спомогне за създаването на по – добър ред при паркирането на 

територията на Община Банско; 

� да създаде оптимални условия за контрол на паркирането; 

� да се приведе в съответствие с изискванията на Закона за движение по 
пътищата, който е нормативен акт от по-висока степен и регулира правилата, 

ограниченията, забраните, контрола и санкциите, свързани с организацията на 

движението и с режима на спиране, престой и паркиране на пътни превозни 

средства. 

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

новата Наредба 

 За прилагането на „Наредба за платено паркиране на моторни превозни 

средства /МПС/ на територията на Община Банско“, не е необходимо 

разходването на допълнителни финансови средства. 

 ІV. Очаквани резултати от приемането на Наредбата 

 

� Привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство; 

� Улеснения за гражданите и гостите на Община Банско при паркиране 

на МПС; 

� Ефективен контрол върху движението и паркирането в зони с голяма 

натовареност; 

� Защита правата на хората с трайни увреждания на територията на 

община Банско. 

 

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото 

на Република България 

 

 Измененията и допълненията в цитираната Наредба са съобразени с 

правото на Европейския съюз и действащото българско законодателство. 

Проектът за приемане на „Наредба за платено паркиране на моторни 

превозни средства /МПС/ на територията на Община Банско” е изработен при 

спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните 

актове. 

 

 


