МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства в определени зони на територията на Община
Бургас, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол
№ 27/24.09.2013 г., последно изменена с протокол Протокол №
36/19.12.2017 г.

1. Причини, които налагат приемането:
С оглед спецификата и обществената значимост на дейността
упражнявана от лечебните заведения на територията на Община Бургас и
нуждата от постоянен, навременен и свободен достъп до сградите, в които
се извършват дейностите по медицинска помощ, възниква необходимост от
конкретна регламентация, отнасяща се до условията и реда за паркиране и
престой в районите около лечебните заведения работещи при непрекъснат
денонощен режим и предоставящи достъп до медицински услуги без
времеви ограничения.
Освен това, следва да се отчете и характера на предоставяната услуга
включваща обслужване на трудно подвижни, изцяло неподвижни /с
придружител/, включително деца и възрастни хора, които се придвижват
трудно и хора в тежко моментно състояние, като за всички тези групи лица е
необходим постоянен и близък достъп за паркиране на автомобил до
лечебните заведения.
Ето защо, се налага да се предприемат мерки по създаване на правила
за платено паркиране в зоните на регистрирани по смисъла на чл.3, ал.3 от
ЗЛЗ и практикуващи лечебни заведения, с оглед недопускане на
предпоставки водещи до липса на достъп.
За въвеждане на тези правила е взето предвид предложението и
решението на Постоянната комисия по транспорт и морско дело към
Общински съвет Бургас.
2. Цели, които се поставят:
Целта е да се установи траен ред за паркиране и нормално движение
на всички превозни средства в районите около лечебни заведения в
условията на непрекъснат режим на работа.
Да оптимизира трафика и да гарантира безопасното, бързо и
безпрепятствено придвижване на пациенти до лечебните заведения. Да
посрещне нуждите и да откликне на необходимостта от контрол при
паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили в града. Да се
използват оптимално и балансирано възможностите на уличната мрежа за

обособяването на паркоместа, предвид нуждите на гражданите и като вземат
предвид градоустройствените особености по райони, като успоредно с това
бъдат съобразени с организацията на движението по места, включително с
действащите подробни устройствени планове.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За прилагане на новата уредба не се налага да бъдат заделяни
средства от бюджета на общината.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
Очакванията от прилагането на настоящите изменения и допълнения на
Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Бургас са свързани с
възможността на Община Бургас да облекчи достъпа на пациенти до
лечебните заведения без ограничения в часовия диапазон, като осъществява
контрол върху режима на паркиране и да събира такси от предоставените
чрез ОП „Транспорт“ услуги за служебен абонамент.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и
реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на
територията на Община Бургас са в съответствие с европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

