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RJ, Ю № г .
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕД,
Изпращам Ви проект 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, която да бъде публикувана на
интернет страницата на Общински съвет - Бургас, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3
от Закон за нормативните актове. Проектът съдържа подробни мотиви, обосновка,
анализ и конкретен проект за решение.

Приложение:
1. Мотиви;
2. Проект за решение.

С уважение,
ЖИВКО ТАБАКОВ
Общински съветник от групата на РБ
02.03.2018 г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 02.03.2018 г., за
предложения и становища по настоящия проект 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. Предложения могат да
бъдат депозирани на следния електронен адрес: zh.tabakov@burgascouncil.org

ПРОЕКТ
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

Раздел II, чл. 3, ал. 3 се изменя и придобива следното съдържание:
„(3) Такса за паркиране, в определената в Приложение 2 „Зелена зона" се заплаща в
дните от понеделник до петък, включително, с изключение на официални празници и
обхваща часовете от 11:00 до 20:00 чса, от 1 май до 30 септември".
Раздел III, чл.7 се изменя и придобива следното съдържание:
„В границите на „Зелена 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 (от понеделник до
петък), в часовете от 09:00 до 22:00 часа. Местата за „Служебен абонамент", за зоните,
се определят от Общинския съвет с одобряване на схемата".

мотиви
КЪМ ПРОЕКТ 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

Причини, които налагат приемането на предложения проект:
С решение на Общински съвет - Бургас по т. 2, Протокол № 36/19.12.2017 г. е приета Наредба
за измение 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. С нея се
урежда въвеждането на „Зелена зона" с две подзони. Първата с граници: от ул. „24-ти
черноморски пехотен полк до ул. „Велико Търново" и втората с граници: 1. ул. „ул. 24-ти
черноморски пехотен полк", от ул. „Велико Търново" до ул. „Поморийска"; 2. ул.
„Поморийска"; 3. паркинг „Северен плаж". Зоната ще функционира в часовете от 11.00 до 20.00
часа не само през работните, но и през почивните дни._
Решението тя да работи през уикендите създаде сериозно недоволство сред бизнеса и част
от гражданите на Бургас. Приетото положение създава условия за неравнопоставеност между
бизнеса в районите, където функционира „Зелена зона" и там, където функционира „Синя
зона". Приемат се доводите, че трябва да има регулация на паркирането с цел облекчаване на
живущите и улесняване на движението, но това не бива да става за сметка на търговците и
останалите граждани. Община Бургас е длъжна да предоставя еднакви условия за всички.
Търговските обекти в Морската градина, както и концесионерите на двата плажа „БургасСевер" и „Атанасовска коса", с въвеждането на „Зелена зона", са поставени в по-неизгодна
позиция от други и няма да издържат финансово във времето. Важно е да се знае, че от
действащи търговски обекти и концесионни вноски на тази територия постъпват сериозни
приходи в общинската хазна. Това прави позицията им немаловажна.
Също така, въвеждането на „Зелена зона" в гласувания обхват, ще се отрази с отрицателен
знак на крайноседмичния туризъм, развитието, на който сме заложили в Годишната програма
за общинска туристическа реклама на Бургас.
Цели, които се поставят:
Уеднаквяване на условията за бизнеса на територията на община Бургас и изпълнение на
приетата политика за развитие на крайноседмичния туризъм.
Финансовите и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива:
По-добър бизнес климат на територията на общината, развитие на туризма и
равнопоставеност на гражданите.
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 в определени зони на територията на

община Бургас са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота
разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

