
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска №33, Тел. 93 77 591,
Факс 98 70 855, e-mail: info@sofcouncil.bg

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ….
на Столичен общински съвет

от …………... 2020 година

ОТНОСНО: Обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в
карето, заключено между бул. Витоша, бул. Княгиня Мария Луиза, пл.
Независимост, ул. Съборна и ул. Позитано

На основание:
- чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  от ЗМСМА;
- чл. 3, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
- чл. 4, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на

движението по пътищата на Министъра на регионалното развитие и
благоустройството;

- чл. 36, ал. 3, т. 1 и чл. 36, ал. 4, т. 3 от Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември
2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството

- чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда и условията за извършване на
търговска дейност на територията на Столичната община

- чл. 19б, ал. 2, т. 4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община



СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. Одобрява обособяване на пешеходна зона на пл. Света Неделя в карето,
заключено между бул. Витоша, бул. Княгиня Мария Луиза, пл.
Независимост, ул. Съборна и ул. Позитано, считано от 01.05.2020 г.

2. Изважда от обхвата на режим на паркиране “Синя зона” пл. Света Неделя
в карето, заключено между бул. Витоша, бул. Княгиня Мария Луиза, пл.
Независимост, ул. Съборна и ул. Позитано, считано от 01.05.2020 г.

3. Възлага на Кмета на Столичната община да изготви нов проект за
организация на движението в обхвата по т. 1 и граничните територии,
включващ:

а.) обособяването на 3 (три) броя места за спиране за престой на ППС на
бул. Княгиня Мария Луиза, извън пътното платно, в участъка от бул.
Александър Стамболийски до пл. Независимост;

б.) осигуряване на контролиран достъп на ППС до 2.5 тона за живущите с
постоянен адрес в обхвата по т. 1 и за ППС до 2.5 тона, обслужващи
обекти в обхвата по т. 1, в интервала между 00:00 ч. и 05:00 ч.

в.) въвеждане на забрана за движение, престой и паркиране на ППС на
пл. Света Неделя с изключение на случаите по буква “а” и буква “б”.

4. Възлага на изпълнителния директор на “Център за градска мобилност”
ЕАД в срок от 10 (десет) дни от приемането на настоящото решение да
прекрати договорите за ползване на паркоместа в режим на платено
паркиране на ППС “Служебен абонамент” по смисъла на чл. 63 от
Наредбата за организация на движението на територията на Столична
община в обхвата на т. 2 от настоящото решение.

5. Възлага на изпълнителния директор на “Центъра за градска мобилност”
ЕАД в срок до 01.04.2020 г. да премахне за сметка на дружеството
поставените от дружеството преместваеми обекти и паркинг съоръжения
на пл. Света Неделя.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)


