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Препис!

ЗАПОВЕД
№ З-01-914/30.11.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от
Наредбата за организация и безопасност на движението в Община Търговище и Решение
№2 по Протокол №7/04.10.2016 г. от заседание на Комисията по транспорт и безопасност
на движението при Община Търговище,
ЗАПОВЯДВАМ:
I.

Отменям Заповед №З-01-1318/23.12.2008 г.

II. Определям поименно райони, пътища или части от пътища, в които е
забранено преминаването и паркирането на МПС на територията на гр. Търговище
както следва:
II.1. Ул. „Васил Левски” – от бул. „Митрополит Андрей” до Кооперативния пазар
(в частта и от пешеходната зона).
II.2. Ул. „Цар Симеон” – от пл. „Независимост” до Кооперативния пазар (в частта
и от пешеходната зона).
II.3. Ул. „Иван Вазов”.
II.4. Ул. „Стефан Караджа” – от началото на хотел „Мизия” до края на сградата на
Областна администрация (в частта и от пешеходната зона).
II.5. Ул. „Епископ Софроний” – в частта и от пешеходната зона.
III. Определям поименно райони, пътища или части от пътища, в които е
забранено престоят и / или паркирането на МПС на територията на гр. Търговище,
както следва:
III.1. Ул. „Христо Ботев”:
– Забранено е паркирането от бул. „Митрополит Андрей” до ул. „Св. Св. Кирил и
Методий”, и от ул. „Стефан Караджа” до ул. „Цар Симеон” в същата посока.
- Забранени са престоят и паркирането от ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до
ул. „Стефан Караджа” в двете посоки.
III.2. Ул. „Гладстон”- забранено е паркирането.
III.3. Бул. „Сюрен” – Забранено е паркирането от бул. „Трайко Китанчев” до
бл. №26, кв. „Запад-2”.
III.4. Ул. „Хаджи Димитър”- забранено е паркирането в дясната страна от
Кооперативния пазар до ул. „Арда”.
III.6. Ул. „Васил Левски” – забранено е паркирането от ул. „Скопие” до
ул. „Гладстон” в същата посока.
III.7. Ул. „Стефан Караджа”:
- Забранени са престоят и паркирането от ул. „Христо Ботев” до пл. „Свобода" в
двете посоки.

- Забранено е паркирането от ул. „Никола Петков” до ул. „Кюстенджа” в същата
посока.
- Забранени са престоят и паркирането от ул. „Никола Петков” до началото на
бл.№4 в същата посока от дясната страна.
- Забранено е паркирането /път без изход/ от началото на бл. №4 до сградата на
Областна администрация в същата посока.
III.8. Ул. „Хан Кубрат” – забранени са престоят и паркирането в двете посоки.
III.9. Ул. „Искър”- забранени са престоят и паркирането в двете посоки.
III.10. Ул. „Велико Търново” – забранено е паркирането в участъка от ул. „Цар
Симеон” до ул. Ген. Скобелев” /в двете посоки/.
III.11. Ул. „П. Р. Славейков” – Забранено е паркирането от ул. „Искър” до
ул. „Антим I-ви” в същата посока от дясната страна.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица по
принадлежност за сведение и изпълнение, да се оповести чрез средствата за масово
осведомяване и бъде публикувана в сайта на Община Търговище.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емине Якубова – зам. кмет.
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