До Председателя на
Общински съвет – Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Любомир Христов –
кмет на Община Шумен
Относно: Определяне на цени за паркиране в зоните за платено
паркиране, управлявани от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти”
Съгласно чл. 6, ал.2 от ЗМДТ за всички услуги и права, включително
за ползване на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от
тях като зони за платено и безплатно паркиране, предоставяни от общината, с
изключение на тези за които са определени таксите, които събират общините,
общинският съвет определя цена.
Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за
организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на
Община Шумен ежегодно Общинският съвет определя цени за еднократно и
абонаментно паркиране в зоните за кратковременно паркиране. Сега действащите
цени за паркиране, включително за еднократно и абонаментно паркиране, са
определени с решение № 385 от 26.01.2017г. на Общинския съвет, които са
непроменени спрямо цените за 2016г., определени с решение № 58 от 28.01.2016г.
Въпреки настъпилите промени в икономическата обстановка в страната –
минималната работна заплата от 380 лв. на 31.12.2015г.нараства на 510 лв. на
01.01.2018г., т. е. с над 34 %, все по-затрудненото движение в гр. Шумен, особено
в централната част на града, постоянно увеличаващия се брой регистрирани
моторни превозни средства, влошаващата се плътност като съотношение между
регистрираните автомобили и броя жители и невъзможността за обособяване на
достатъчно места за паркиране, предложението на общинската администрация е
цените за еднократно паркиране и за абонаментно паркиране да се запазят в
същите размери и отново да бъдат направени специални отстъпки, но да се
променят цените за абонаментните карти за личните автомобили на служители на
общинската администрация, кметове и кметски наместници на населените места
от община Шумен и инспектори на кварталите, ръководители на общински
структури, служители на държавни структури - съдебна власт, прокуратура, НСС,
МВР, НАП и др., областна управа, културни институции, представители на други
общини от област Шумен, като техният размер се завиши от 30 на 35 % от
определената цена за абонаментно паркиране на един паркинг по избор и от 30%
на 40 % от определената цена за абонаментно паркиране та всички паркинги. За
удобство е предложено незначително изменение в цените за абонаментно
паркиране на един паркинг по избор. Автомобилите – собственост на община
Шумен и общинските структури, както и до сега ще паркират безплатно.

Към докладната записка е приложен списък на паркингите за
еднократно и абонаментно платено паркиране, както и схеми за разположението
на паркингите.
Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет –
Шумен да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
На основание чл. 13 от Наредбата за организацията на автомобилното
и пешеходно движение на територията на Община Шумен, във връзка с чл. 6, ал.
2 от ЗМДТ и чл. 99, ал. 3 от ЗДвП определя следните цени с включен ДДС за
еднократно и абонаментно паркиране в зони за кратковременно платено
паркиране в гр. Шумен:
І. Цени за еднократно и абонаментно паркиране в зони за
кратковременно паркиране:
1. За еднократно паркиране –за 1 час:
- леки автомобили 1,00 лев;
- лекотоварни автомобили и автобуси до 22 места 2,00 лв.;
- автобуси и товарни автомобили 6,00 лв.
2. За абонаментно паркиране за един паркинг по избор за 1 автомобил
– лв.:
1 месец
40.00

3 месеца
80.00

6 месеца
160.00

12 месеца
300.00

3. За абонаментно паркиране за всички паркинги за 1 автомобил – лв.:
1 месец
80.00

3 месеца
150.00

6 месеца
240.00

12 месеца
400.00

4. Цената за абонаментна карта за личните автомобили на служители
на общинската администрация, кметове и кметски наместници на населените
места от община Шумен и инспектори на кварталите, ръководители на общински
структури, служители на държавни структури - съдебна власт, прокуратура, НСС,
МВР, НАП и др., областна управа, културни институции, представители на други
общини от област Шумен, да бъде в размер на 35 % от определената в т. 2 и 40%
от определената в т. 3 цена.
Преференциите по т. 4 да се ползват след направени писмени искания
от съответните административни ръководители до Кмета на Община Шумен.
5. Цената за абонаментна карта за служебните автомобили на
държавните институции и учреждения да бъде равна на определената в т. 2 и т. 3
цена.
6. Автомобилите – собственост на община Шумен и общинските
структури, да паркират безплатно
ІІ. Цени за ползване на денонощните паркинги:
1. За едно денонощие – лв.:
№ Вид
Предложение
1 Лек автомобил
5,00

2
3
4
5
6
7

Бус
Товарен автомобил
Автобус
Товарен автомобил с ремарке
Мотоциклет
Ремарке за лек автомобил

2. За 1 месец – лв.:
№ Вид
1 Лек автомобил
2 Бус
3 Товарен автомобил
4 Автобус
5 Мотоциклет

8,00
10,00
10,00
14,00
1,00
4,00

Предложение
35,00
45,00
120,00
90,00
25,00

III. Цени за ползване на закритите паркинги:
1. За едно денонощие – лв.:
№ Вид
Предложение
1 Лек автомобил
8,00
2 Бус
10,00
2. За един месец – лв.:
№ Вид
1 Лек автомобил
2 Бус

Предложение
50,00
75,00

III. Утвърждава образци на абонаментни карти за ограничен и
неограничен достъп съгласно приложението.

Вносител:
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