МОТИВИ
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и
контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони
на територията на Община Бургас
1. Причини, които налагат приемането:
Запазва се тенденцията за прогресивно и трайно нарастване на
новорегистрираните автомобили на територията на гр. Бургас, което
автоматично води като свое последствие нуждата от осигуряване на
възможности за паркиране на тези автомобили в границите на населеното
място. Осезаемо се чувства тази нужда в централните зони на града и в
зоната до Приморски парк, където все още няма въведен режим на
паркиране и то не винаги се осъществява по начин, съобразен с правилата
разписани в закона. Това от своя страна създава предпоставки за
допълнително натоварване на тези участъци, наличие на задръствания и
трудности при шофиране поради често срещано нерегламентирано и масово
паркиране на автомобили в зоните без въведен платен режим. С
въвеждането на режим за платено паркиране, се обособяват зони с
конкретно определени и позволени за спиране места и по този начин
незаконосъобразното паркиране се свежда до минимум, като почти няма
случаи на нарушения, а ако се появят спрямо нарушителите се вземат бързи
и адекватни мерки съобразно вида на нарушението, при наличие на
предпоставки за това се отстраняват бързо и лесно независимо дали са в
условия на синя, зелена или друг вид обособена зона. В конкретния случай
разширението на зоната и преминаването от един вид в друг е свързано и с
текущата работа по интегрирания градски модел за обновяване и
оптимизиране на транспорта на територията на гр. Бургас във връзка с
текущото изпълнение на „Инженеринг – проектиране и извършване на СМР,
авторски надзор, за надграждане на системата от бързи автобусни линии на
територията на гр. Бургас, чрез реконструкция и рехабилитация на бул.
Булаир, въвеждане на бърз автобусен коридор по бул. Демокрация,
реконструкция и рехабилитация на бул. Стефан Стамболов /участък от
кръгово кръстовище бул. Никола Петков до кръстовище с бул. Струга и от
кръстовище бул. Проф. Якимов и до кръстовище с бул. Тракия/, нова
организация на движението и оптимизация на паркирането“.
По този начин се създава цялостна нова схема и организация на
транспортно-комуникационната мрежа в цитираните зони от града, като са
съобразени заложените нови участъци за паркиране. Това води до
необходимостта от разширяване и комбиниране на зоните за платено
паркиране в посочения район.
Предвижда се въвеждане на зона с комбиниран режим, като за периода
от 01.05. до 30.09. за всяка текуща година обособените и изрично посочени
участъци преминават от реда и условията на синя зона в зелена зона.
Очакванията са по категоричен начин да се регулира неправилното

паркиране, което до голяма степен ограничава и затруднява движението в
районите по улиците в междублоковите пространства и особено по големите
булеварди.
2. Цели, които се поставят:
Целта е да се предложат на гражданите еднакви за всички безопасни
условия за ползване на уличната мрежа по предназначение и да се установи
траен ред по предварително регламентирани отношения в областта на
паркирането в тези участъци, по който то да се извършва от всички
участници за да се осигури и нормалното придвижване на превозните
средства по основните артерии и в обслужващите улици в междублоковите
пространства.
Оптимизиране на трафика и осигуряване на условия за безопасно
движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи са също
задачи, разрешаването на които ще се постигне заедно с налагането на ред в
паркирането. Практиката показва, че посрещането на тези нужди, найцивилизовано и безпроблемно се случва именно по този начин. Така се
откликва и на многобройните запитвания от хора, живущи в зони без
приложен ред на платено паркиране. Ще се използват оптимално
възможностите на уличната мрежа за обособяването на регламентирани
паркоместа, предвид градоустройствените особености на всеки отделен
участък, като успоредно с това ще бъдат съобразени с новата организация на
движението съобразно 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 по отношение въвеждането на новите
участъци ще бъдат заделени средства в бюджета от издръжката на ОП
„Транспорт“, в размер на около 20 000 лева.
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива:
Очакванията от прилагането на настоящите изменения и допълнения на
Наредбата са свързани с възможността на Община Бургас да облекчи
трафика в упоменатите участъци от пътната мрежа на град Бургас, да
осъществява ефективен контрол върху режима на паркиране и да събира
такси от предоставените чрез ОП „Транспорт“ услуги. Очакванията още са
да се регулира неправилното паркиране, което до голяма степен ограничава
и затруднява движението в тези зони и особено по вътрешните улици в
междублоковите пространства.
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.

