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ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
§1. Навсякъде в Наредбата думите „МПС” и „моторни превозни средства” се
заменят с „ППС”
§2. Навсякъде в Наредбата „ дирекция „Земеделие, транспорт и социални дейности”
се заменя с „дирекция „Икономическо развитие” при Община Търговище”
§3. Навсякъде в Наредбата „Направление "Пътна полиция-КАТ" при РДВР –
Търговище” се заменя със „ Сектор „Пътна полиция, към ОД на МВР- Търговище”
§4. В чл. 4, ал. 2 думите „комуникационно- устройствен” се изменят на
„комуникационно- транспортен”, след „актуализира на” се добавя „всеки”, а след „ години
се добавя „ при необходимост”
§5. В чл. 4, ал. 3 след думите „части от улици”, се допълва „тротоари и др.”
§6. В чл. 4, ал. 3 „ Временна организация на движението” и „ВОД” да се четат
„Временна организация за безопасност на движението” и „ВОБД”, а в края на алинеята се
добавя ново изречение: „Проектите за ВОБД и графиците се съгласуват с Областно пътно
управление- Търговище, ако се засяга улица, която е участък от републиканската пътна
мрежа.”
§7. Чл. 4, ал. 6 се изменя, както следва: „Редът и условията за ползване на общински
тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за безплатно и платено
паркиране по Закона за движение по пътищата, охраняеми и неохраняеми зони за
паркиране/ паркинги/, условията за принудителното им преместване и блокиране, се
определят по тази наредба.”
§8. В чл. 5, ал 1 думата „Упълномощени”, се заменя с „Определени”
§9. В чл. 5, ал. 2 след думите „използването на” се добавя думата „изкуствени”,
т. 3 се изменя, както следва: „на участъци от улицата с концентрация на ПТП, причината за
които е превишена или несъобразена с пътните условия скорост на движение на водачите
на ППС” и се създава нова т. 4, както следва „при участъци с потенциално опасност от
ПТП, по преценка и след решение на ОбКТБД”
§10. В чл. 5, ал. 4 се изменя, както следва: „ Предпазните ограждения, поставени по
реда на ал. 3, задължително се премахват при снеговалеж, за осигуряване на
безпрепятствено снегопочистване”.
§11. В чл. 5а, ал. 2 „ Комисията по транспорт и безопасност на движението” да се
чете „ОбКТБД”
§12. Чл. 10, ал. 2 се изменя, както следва: „Забранява се движението и паркирането
на ППС в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци и
на тротоари в населените места, извън разрешените за това места, с фиксирани граници,
на територията на община Търговище. За нарушения по тази алинея се налага глоба от 50
до 200 лв.”

§13. Чл. 10, ал. 7 се допълва като след думите „определени за хора с увреждания”, се
добавят „ , таксиметрови автомобили и автобусни спирки”
§14. В чл. 11, ал. 3 думата „такса” се заменя с „цена”
§15. Чл. 12, ал. 4 края на изречението се допълва с думите „по този член”
§16. В чл. 12, ал. 6 думата „такса” се заменя с „цена”
§17. В чл. 12, ал 9, т. 3 след думите „ Кмета на Община Търговище” се допълва „
или оправомощено от него длъжностно лице”
§18. Чл. 13, ал.2 се отменя
§19. Чл. 14, ал. 1 се допълва в края след „репатрират” се добавя „ на определените
от кмета места”
§20. В чл. 18, ал. 1 след думата „определените” се добавят „ от кмета на общината”
§21. В чл. 19, ал. 1 думите „регистрирани в Община Търговище и с подадени
декларации пред НОИ за платен данък, определен от Общински съвет- Търговище” се
заличават.
§22. Чл. 20, ал. 1 се изменя, както следва: „ За улици забранени за движение,
спиране и паркиране, се издава пропуск от кмета на община Търговище или
оправомощено от него длъжностно лице, след решение на ОбКТБД.”
§23. В чл. 23, ал. 1 след думите „самоличността на нарушителя;” се допълва
„регистрационен номер на ППС, с което е извършено нарушението”, думите „Дирекция
„Местни данъци и такси” се заличават, а след „ думата „ български” се допълва „ или
на български и английски”
§24. В чл. 23, ал. 3, изр. четвърто думите „остава за съхранение в службата за
контрол” се заменят с „се изпраща и остава за съхранение в Община Търговище”
§25. В чл. 23, ал. 8 думите „Агенцията за държавни вземания” се заменят с „НАП”
§26. Чл. 24, ал. 2 се изменя, както следва: „Преместените по реда на ал. 1 ППС се
транспортират до определените от кмета на община Търговище места, при спазване
изискванията на ЗДвП и се освобождават след заплащане на разходите.”
§27. Отменя се т.1 на чл. 25, ал. 1
§28. Отменя се т.1 на чл. 25, ал. 5
§29. Създава се нов §4 в Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата, както
следва: „ Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и
безопасност на движението в община Търговище влиза в сила от датата на приемането й, с
Решение…………………… по Протокол………………………….. на Общински съветТърговище

