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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 за допълнение на „Наредба за платено паркиране на 
моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско” 

 

МОТИВИ 

За приемане на проект за допълнение на „Наредба за платено паркиране на моторни 
превозни средства /МПС/ на територията на община Банско” (Наредбата) 

 

1. Причини и мотиви за допълнение на цитираната наредба: 

След закриването на зимния сезон и логичното пренасочване на трафика в 
централната градска част, предлагам да бъде разширена зоната за почасово платено 
паркиране, като бъде създадена нова Зона 18- ул. „Гоце Делчев“ от кръстовището с ул. 
„Христо Ботев” до изхода към пл. „Възраждане”. 

 
2. Цели, които се поставят с допълнението на цитираната наредба: 

        - създаване на по-добър ред при паркирането в централна градска част; 

        - да създаде оптимални условия за контрол на паркирането; 

        - оптимално функциониране на „Синя зона” и зоната за НППП. 
 
3. Очаквани резултати от приемане на допълнението на цитираната наредба: 
 

1. Ефективен контрол върху движението и паркирането в зони с голяма 
натовареност. 
            2. Улеснения за гражданите и гостите на Община Банско при паркиране на МПС; 

 
3. Защита правата на хората с трайни увреждания на територията на община 

Банско. 
 
4. Финансови средства, необходими за допълнението на цитираната наредба: 
 
       За прилагането на настоящата Наредба, не са необходими допълнителни финансови 
средства. 
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5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 
България 
 
 Допълненията в цитираната Наредба са съобразени с правото на Европейския съюз 
и действащото българско законодателство. 
 

Проектът за допълнение 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. 

 
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е 

публикуван на интернет страницата на община Банско. 

 

 

П Р О Е К Т О Р Е Ш Е Н И Е : 

 
         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 от 
Закона за нормативните актове, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и 
Докладна с вх. № ......................на Иван Кадев – Кмет на община Банско, Общински съвет 
гр. Банско реши: 
 

1. Допълва Приложение 1 (към чл. 3, ал. 1) от „Наредба за платено паркиране на 
моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско” както следва: 

 

Част 1: Зони за паркиране на автомобили с максимално допустима маса до 
2.5т, микробуси и автобуси до 12 места 

 

Гр. Банско: 

 

Зона 18- ул. „Гоце Делчев“ от кръстовището с ул. „Христо Ботев” до изхода към 
пл. „Възраждане”. 

 
 


