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І. Предложение от ОП „Транспорт“
Изменение на чл.7 от наредбата със следния текст:
§8. Чл. 7. В границите на “Синя зона“ се допуска платено паркиране „Служебен
абонамент“ в работни дни, в часовете от 08:00 до 19:00 часа. В границите на „Зелена
зона“ се допуска платено паркиране „Служебен абонамент“ в работни дни и събота, в
часовете от 09:00 до 20:00 часа. Местата за „Служебен абонамент”, за зоните се
определят от общинския съвет с одобряване на схемата.
Мотивите за това са следните:
Предвид предложените изменения в Наредбата за условията и реда за платено и
безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас,
определена като зона, предложена за преименуване поради естеството на промените, на
Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни
средства в определени зони на територията на Община Бургас, зоните за платено
паркиране в гр. Бургас, от една, стават две. Обществените отношения, които ще се
уреждат, стават в по-разширен обхват и се налага преотреждане и на останалата част от
материята която третира тази сфера.
Съгласно предназначението на новата зона, свързано с осигуряването на
възможност за безпрепятствено извършване на дейностите от различните фирми,
организации и институции в границите на територията и нуждата от упражняване
едновременно с това на контрол за спазване на правилата за паркиране, налага
приемането на индивидуални за зоната правила. Часовият им диапазон, годишното
действие и териториалния им обхват са различни. Това налага да се измени и чл. 7 от
Наредбата с оглед въвеждането в действие на новата „Зелена зона“. В границите на
територията, която ще обхваща, са налице специфични дейности, които се извършват и
към настоящия момент по обслужването на различни заведения, атракциони, магазини,
организиране на мероприятия в Летен театър Бургас, плувен басейн, Експозиционен
център Флора Бургас и други, а това изисква и съобразен и придружен с адекватни
правила подход към различните дейности позволяващи нормалния ритъм на живот в
тази част на града.

