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Р Е Ш Е Н И Е

№ 5 2 3

на Столичния общински съвет
от 12.11.2020 година
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
организация на движението на територията на Столична община.
На основание чл.17, чл.20 и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и чл.6, чл.7 и чл.10 от
Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
организация на движението на територията на Столична община Приложениe № 1 към решението.
2. Променя текста на чл.55 на НАРЕДБА за организация на
движението на територията на Столична община след думите „ЗЕЛЕНА
ЗОНА” по следния начин:
- зоната извън описаните граници на „СИНЯ ЗОНА“, оградена от
булевардите и улиците - бул.“Княгиня Мария Луиза”, ул. “Белоградчик“,
ул. “Веслец“, ул. “Клокотница“, ул. “Будапеща“, ул. “Козлодуй“, ул.
“Константин Стоилов“, бул. “Ген. Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“,
бул. „Михай Еминеску“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Акад. Людмил
Стоянов“, бул. „Цариградско шосе“, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви“,
бул. “Драган Цанков“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Йосиф
Петров“, пл. „Велчова завера“, ул. „Стоян Михайловски“, бул. Пейо
Яворов“, бул. „Никола Й. Вапцаров“. ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба
Величкова“. ул. “Сребърна“, ул. „Хенрих Ибсен“, ул. „Козяк“, ул. „Св.
Осий Кордобски“, ул. „Св. Атанасий Велики“, ул. „Козяк“, ул. „Света
Троица“, ул. „Никола Образописов“, ул. „Епископ Протоген“, граница на
Южен Парк“, бул. „Арсеналски“, ул. „Бяла Черква“, бул. „Петко Ю.
Тодоров“, бул. “Академик Иван Е. Гешов“, бул. “Ген. Едуард И.Тотлебен“.

ул. „Йоаким Кърчовски”, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, ул.
„Гюешево“, бул. „Инж. Иван Иванов“, бул. Ал. Стамболийски“, ул.
„Димитър Петков“/до ул. „Д-р Калинков“ и обратно, бул. Ал.
Стамболийски“, бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, ул.
“Опълченска“. Максимална продължителност на паркиране до 4 /четири/
часа. По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа
режим на почасово платено паркиране “Зелена зона“. Схемата за
местоположението в обхвата на “Синя зона“ и “Зелена зона“ е съгласно
Приложение № 9 на настоящата Наредба. ППС, за които е заплатено
почасово платено паркиране в “Синя зона“, могат да бъдат паркирани и в
“Зелена зона“.
3. Възлага на кмета на Столична община и на „Център за градска
мобилност“ ЕАД изпълнението на Наредбата.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 12.11.2020 г., Протокол № 23, точка 6 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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