МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение 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 № 27/24.09.2013г., последно изменена по т.2,
Протокол №48/25.09.2018 г.
1. Причини, които налагат приемането:
Настоящото предложение за изменениe и допълнение в Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бургас (наредбата) в Раздел ІV ОП „Транспорт“,
Приложение № 6 от ТАРИФА на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ,
предоставени от Община Бургас, чрез общински предприятия, е мотивирано
от необходимостта от въвеждане на електронен стикер.
За въвеждане на новата система с издаване на електронен стикер от
началото на следващата календарна 2020 година е необходимо да е налице и
съответната нормативна уредба. Това обосновава необходимостта от
предоставяне на кратък 14-дневен срок за даване на становища по проекта на
наредба
2. Цели, които се поставят:
Целта е да се установи бързина и по-голяма ефективност при
предоставянето на услугата, като се избегне ненужно натоварване с разходи
на гражданите и се премахне задължението да се облепя обзорното стъкло на
автомобила.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За прилагане на новата уредба не се налага да се инвестират финансови
средства от бюджета на общината за ОП „Транспорт“.
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 гражданите и същевременно да
се осъществява онлайн контрол върху режима на паркиране.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на

услуги на територията на Община Бургас, Приложение 6 е с правно основание
чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, както и чл. 76, ал. 3, чл.77 и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда
за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени
зони на територията на Община Бургас са в съответствие с европейското
законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, Регламент
(ЕО) №1082/2006 г. на Европейския парламент.

