МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни
превозни средства на територията на Община Бургас, определена като
зона, приета с Решение на Общински съвет – гр. Бургас, с Протокол №
27/24.09.2013г., последно изменена с протокол № 28/27.06.2017 г.
1. Причини, които налагат приемането:
В последните години Приморски парк на гр. Бургас се превърна в
желано и атрактивно място, както за жителите, така и за гостите на града.
Посещенията в тази част на града се увеличиха с предлаганите атракции и
организираните мероприятия в експозиционен център Флора, плувния
басейн и Летен театър.
Освен това, непосредственото й разположение до морето, посещавано
от бургазлии и туристи, през летния сезон, значително затрудняват и в
летния сезон правят невъзможно паркирането на живущите в зоната около
парка.
Това води и до неправилно паркиране, което до голяма степен
ограничава и затруднява движението по основната артерия ул. „Димитър
Димов“ и по улиците в междублоковите пространства, което налага да се
предприемат мерки по създаване на правила за платено паркиране в зоната
на струпване на увеличен брой посетители, идващи с автомобилите си в
тази част на града през активния летен сезон.
За въвеждане на тези правила е взето предвид желанието на
гражданите, изразено в множество заявления, подадени в ОП Транспорт, на
електронната поща, с приложени списъци с подписи на живеещи там.
Предлага се цялата територия да се обособи като зона за платено паркиране.
Наличието на множество заведения за хранене в района, както
провеждащите се културни мероприятия и концерти с по – късни начални
часове на провеждане е целесъобразно работното време на новообособената
зона за платено паркиране да бъде в часовете от 11:00 до 20:00 часа.
2. Цели, които се поставят:
Целта е да се установи траен ред за паркиране и нормално движение
на всички превозни средства в района.
Да оптимизира трафика и да гарантира безопасното движение не само
на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. Да посрещне нуждите и да
откликне на необходимостта от контрол при паркирането на постоянно
нарастващия брой автомобили в района и особено в рамките на летния
сезон. Да се използват оптимално възможностите на уличната мрежа за
обособяването на паркоместа, предвид градоустройствените особености,

като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация на
движението, проекта за Интегриран градски транспорт, системата от
велоалеи и действащите подробни устройствени планове.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За прилагане на новата уредба ще бъдат заделени средства в бюджета
на общината за ОП „Транспорт“, в размер на около 125 000 лева.
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 трафика в упоменатите
участъци от пътната мрежа на град Бургас, да осъществява контрол върху
режима на паркиране и да събира такси от предоставените чрез ОП
„Транспорт“ услуги.
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.

