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Относно: Обособяване на зона за платено кратковременно паркиране в 

определени часове на денонощието /„Синя зона”/ 
 

 В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен, 
внесена за разглеждане на настоящата сесия, е предложено с решение на 
Общинския съвет да се определят райони, улици, площади или части от улици и 
площади за зона за платено кратковременно паркиране в определени часове на 
денонощието /„Синя зона”/ на леки и лекотоварни автомобили с общо тегло до 
2.5 тона и на автобуси до 14 пътнически места, като времето за паркиране е от 30 
минути до 3 часа.  

Предложението на общинската администрация за обособяването на зона за 
платено кратковременно паркиране е разгледано и прието на заседание на 
Общинската комисия по безопасност на движението. Целта е осигуряване на 
максимално ефективно използване на паркоместата в централната част на гр. 
Шумен, които са ограничени, като така се гарантира изпълнението на 
утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на 
определените за това места. 

Концепцията е „синята” зона да обхване следните места: съществуващия 
паркинг на пл. „Оборище”, като там се маркират места за паркиране, които да не 
затрудняват вход /изхода от и към паркинга; улица „Адам Мицкевич” 
едностранно пред НАП; бул. „Славянски” по сега съществуващия паркинг; 
паркинга на пл. „Кристал”; бул. „Славянски” двустранно до пл. „България”. 
Гражданите, живеещи в ж. к. „Херсон”, ще могат да паркират автомобилите си в 
локалните платна зад жилищните блокове, като пресечките ще бъдат 
сигнализирани с пътни знаци, забраняващи влизането на гражданите, които не 
живеят в тези зони.  

След определяне от Общинския съвет на райони, улици, площади или 
части от улици и площади за зона за платено кратковременно паркиране в 
определени часове на денонощието, ще бъде възложено изработването на проект 
на зоната и ще бъде поставена съответната маркировка. 
 

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Определя Зона за платено кратковременно паркиране в определени 
часове на денонощието /„Синя зона”/ на леки и лекотоварни автомобили с общо 
тегло до 2.5 тона и на автобуси до 14 пътнически места, като времето за 
паркиране е от 30 минути до 3 часа, както следва: Паркинг на пл. „Оборище”; 



улица „Адам Мицкевич” едностранно пред НАП; бул. „Славянски” по сега 
съществуващия паркинг; паркинга на пл. „Кристал”; бул. „Славянски” 
двустранно до пл. „България”. 
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