На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове
предоставяме следните мотиви за приемане на
„НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ
ЗОНА. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА
МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА НЕСЕБЪР“.
І. Причини:
С Решение № 714 от протокол №24/01.02.2018 г. на Общински съветНесебър е дадено съгласие за процедиране на проект за „Актуализация на
транспортно- комуникационна схема за гр.Несебър-нова част“, с
обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в
обхват на „Синя зона“. С настоящия проекта за наредба се уреждат
законовите предпоставки на условия и контрол, необходими за въвеждане
на предвидения ред на платено и преференциално паркиране.
.
ІІ. Целите, които се поставят:
Да се предостави алтернатива на масовото безконтролно паркиране, което
се наблюдава в цитираните райони. Да оптимизира трафика и да гарантира
безопасното движение на автомобили и да ограничи предпоставките за
възникване на ПТП. Същевременно ще се гарантира правото на живущите
да ползват режима на локално паркиране в близост до постоянния си
адрес. Предлаганото изменение ще даде възможност да се осъществи
контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили в
тези райони. Предвид градоустройствените особености, да се използват
оптимално възможностите на уличната мрежа за обособяването на
паркоместа, като успоредно с това бъдат съобразени с новата организация
на движението.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата
уредба :
Предвидената реализация на предложения проект ще се реализира със
средства от бюджета на Община Несебър.
ІV.Очаквани резултати от прилагането:
1. Обществен ефект: Контрол, ред и организираност при паркирането на
МПС-та.
2. Инвестиране в подобряване на градската среда: С част от събраните
приходи от дейността ще се финансират: ремонти на тротоари, поставяне
на нови знаци, обновяване на вертикална и хоризонтална маркировка.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:

Предлаганият проект на НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА
ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО И
ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ
СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР е подзаконов
нормативен акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и
Закона за нормативните актове. Цитираните нормативни актове
кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от
разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.
VІ.Правно основание:
Чл.99 от Закона за движение по пътищата.
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