ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1
тел.: 044/61 11 00; факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.08.2017 г., за
предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни
превозни средства на територията на община Сливен. Предложения могат да бъдат
депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и
безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община
Сливен
§ 1. В чл.3, ал. 2, думите „от 8.00 до 18.00 часа“ се заменят с “от 9.00 до 17.30 часа“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, след думите „кмета на Община Сливен“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“
2. В ал. 3, след думите „кмета на общината“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“. Изречение второ с текст „Към заявлението се прилага документ,
удостоверяващ работното място на заявителя в зоната.“, се заличава.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Ал. 2 се изменя така: „Лицата по ал. 1, имат право да паркират в границите на подзоната
по Приложение 1 към настоящата наредба, в чиито граници попада постоянният им адрес.“
2. Ал. 3 се изменя така: „Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз
основа на стикер, който съдържа: герба на Община Сливен, знак за защита, пореден номер,
надпис „платена зона“; номер на подзона по Приложение 1.“
3. Ал. 5 се изменя, както следва: „Правото по ал. 1, се ползва за 2 (два) автомобила на
постоянен адрес, като правото за втория автомобил се удостоверява с документ за собственост на
МПС или въз основа на друго правно основание.“
4. В ал. 6, след думите „платено локално паркиране“ се поставя запетая и се добавя „за
всеки автомобил,“.

Приложение 1
Подзона 1
С граници: ул. „Ген. Скобелев”; ул. „Макгахан”; ул. „Великокняжевска”; ул.
„Г.С.Раковски”: бул. „Цар Освободител“; пл.“Хаджи Димитър“
Подзона 2
С граници: ул. „Ген. Скобелев”;пл. „Хаджи Димитър”; бул. „Цар
Освободител”; ул. „Ген. Драгомиров”; бул. „Цар Симеон”.
Подзона 3
С граници: ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Драган Цанков”; бул. „Цар Освободител”.
Подзона 4
С граници: ул. „Драган Цанков”; ул. „Г.С.Раковски”; ул. „Георги Гюлмезов”;
ул.„Драгоман”, бул. „Христо Ботев”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул.
„Ген.Столипин”, пл. „Васил Левски”.
Подзона 5
С граници: пл. „Васил Левски ”; ул. „Одрин”; бул. „Цар Освободител”; ул.
„Драган Цанков”; ул. „Ген.Столипин”;
Подзона 6
С граници: ул. „Одрин”; ул. „Ал. Стамболийски”; бул. „Христо Ботев”; бул.
„Цар Освободител”.
Подзона 7
С граници: бул. „Цар Освободител”; ул. „Димитър Добрович”; бул. „Хаджи
Димитър”.
Подзона 8
С граници: ул. „Ген.Драгомиров”; бул. „Хаджи Димитър”; ул. „Братя
Миладинови”; бул. „Цар Симеон”.
Подзона 9
С граници: ул. „Димитър Добрович”; бул. „Цар Освободител”; ул. „ Братя
Миладинови”; бул. „Хаджи Димитър”.
Подзона 10
С граници: ул. „Братя Миладинови”; бул. „Христо Ботев”; бул. „Хаджи
Димитър”;
Подзона 11
С граници: бул. „Цар Симеон”; бул. „Стефан Караджа”;

