ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Определяне границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно
платено паркиране в „Зелена зона”, съгласно чл.10, ал.1 и 2 от Наредба №7 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община
Чирпан.
Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Във връзка с приетата Наредба № 7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни
превозни средства на територията на Община Чирпан с Решение № 76 от 26.03.2020 г. на
Общински съвет гр.Чирпан бяха изработени схеми, с които се определят границите, обхвата
и броя паркоместа за кратковременно платено паркиране в „Зелена зона”, съгласно чл.10,
ал.2 от Наредба №7 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на
територията на Община Чирпан.
Схемите за паркиране на „Зелена зона-център” гр.Чирпан бяха качени на интернет
страницата на Община Чирпан на 15.04.2020 г. По проекта на схемите няма постъпили
възражения, предложения и препоръки от граждани и заинтересовани лица.
При изготвяне на схемите бяха отчетени растящата необходимост от урегулиране на
кратковременното паркиране в централната градска част, с цел осигуряване на достъп, в
това число на хора с увреждания, възрастни хора и родители с малки деца до обществените
места и сгради- административни, банкови, търговски, образователни и други, обекти за
развлечение и отдих, паркове и градини. Тези обекти традиционно се намират в централната
зона на града и в общия случай не разполагат с обособени места за паркиране или с
достатъчно на брой паркоместа, съгласно нормативните изисквания.
Предлага се създаване на Зелена зона с 199 паркоместа, от които 15 за хора в
неравностойно положение. Редуцира се първоначалното предложение със седем
паркоместа по западното платно на ул.“Янко Иванов“, северно от кръстовището с
ул.“В.Кълбов“. В изработените подробни схеми са представени конкретното
местоположение на местата, както следва:








Южно от сградата на Община Чирпан- 25 места
Западно от сградата на община Чирпан- 18 места
По северното платно на бул.“Георги Димитров“- 38 места
По южното платно на бул.“Георги Димитров“- 44 места
По източното платно на ул.“Янко Иванов“- 18 места
По западното платно на ул.“Янко Иванов“- 15 места
Южно от сградата на хотел „Чирпан“- 19 места

 Западно от Търговски център „Самара“- 22 места
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 и 2 от Наредба № 7 за реда за
спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община
Чирпан, Общински съвет – Чирпан реши:
1.Въвежда режим на кратковременно платено паркиране за леки автомобили, с
допустима максимална маса до 2,5 (два и половина) тона и на микробуси до 22 (двадесет и
две) пътнически места, определени като „Зелена зона” с 199 паркоместа, от които 15 за хора
в неравностойно положение. Режимът на паркиране е валиден в работни дни от 08:00 часа
до 17:00 часа.
2.Определя границите, обхвата и броя паркоместа за кратковременно платено
паркиране в „Зелена зона”, съгласно приложените подробни схеми, в които са представени
конкретното местоположение на местата, неразделна част от настоящото решение, както
следва:
 Южно от сградата на Община Чирпан- 25 места;
 Западно от сградата на община Чирпан- 18 места;
 По северното платно на бул.“Георги Димитров“- 38 места;
 По южното платно на бул.“Георги Димитров“- 44 места;
 По източното платно на ул.“Янко Иванов“- 18 места;
 По западното платно на ул.“Янко Иванов“- 15 места;
 Южно от сградата на хотел „Чирпан“- 19 места;
 Западно от Търговски център „Самара“- 22 места.
Възлага изпълнението на решението на кмета на община Чирпан

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
Кмет на Община Чирпан

Съгласувал:
Димитър Славов- юрисконсулт
Изготвил:
арх.Мария Дименчева- Главен архитект

