ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ:

ПРОЕКТ!

23.05.2019 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ
И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

§1. В чл. 24 се правят следните изменения:
ал.1. се изменя, както следва:
„Определени със заповед на кмета на община Търговище длъжностни лица, могат да преместват
или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на
охраняем паркинг за принудително преместени ППС, без знанието на неговия собственик или на
упълномощения от него водач, в случаите когато :
т.1 ППС е паркирано правилно, но обстоятелства налагат неговото преместване, при спазване
изискванията на чл.171, т.5, б. „а“ от ЗДвП;
т.2 ППС е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен
пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство,
както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в
движението, при спазване изискванията на чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП;
т.3 ППС е паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл. 99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал.
2, т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак;“
Действащ текст на ал.1 „Автомобили, паркирани в нарушение на определените правила по тази
Наредба, могат да бъдат преместени на отговорно пазене на предварително публично оповестено
място без знанието на собственика или на упълномощения от него водач, с помощта на
определени от кмета на община търговище помощен персонал и технически средства.“

ал.2. се изменя, както следва:
„ Лицата по ал.1, които извършват принудително преместване на ППС, указват предварително
чрез съответните знаци местонахождението на ППС.
Действащ текст на ал.2. (Изм. с решение № 5 по протокол № 14 от 27.10.2016 г.) 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.“

ал.3 се изменя, както следва:
„Преместването на ППС и транспортирането му до паркинг, определен със заповед на кмета на
община Търговище, се извършва със специализиран автомобил за преместване на неправилно
паркирани ППС така, че да не се нанасят повреди на превозното средство.“
Действащ текст на ал.3 „Кметът на Община Търговище определя размера на разходите за
принудително преместване на автомобилите.“
ал.4 се изменя, както следва:
„Всички разходи направени за принудителното преместване на превозното средство и
за отговорното му пазене, са за сметка на собственика на превозното средство и се
заплащат на касата на охраняемия паркинг за принудително преместени ППС.
Действащ текст на ал.4 „При престояване на блокиран със скоба автомобил повече от
четири часа, той може да бъде преместен от мястото, където е паркиран, като водачът
или собственикът на автомобила, освен разноските по блокирането, заплаща и
разноските по транспортирането и паркирането.“
Създава се нова ал.5, както следва:
„Напускане на охраняемия паркинга се допуска, само след като собственикът на
автомобила или упълномощено от него лице е заплатил направените разноски за
принудителното преместване на ППС и отговорно пазене, и след като представи
документ за собственост или регистрационен талон.“
Създава се нова ал.6.
„Когато водачът се яви на мястото на нарушението преди ППС да бъде повдигнато от
пътното платно, но е подготвено за това, същото се освобождава на място, след
заплащане на половината от сумата на разходите по принудителното му преместване.“
Създава се нова ал.7:
„Разходите дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи за
принудително преместените ППС и отговорното им пазене са фиксирани и се
определят в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на
услуги и права на територията на Община Търговище.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2 В Приложение 15 към чл.63, ал.6 от Наредбата за определянето и aдминистрирането
на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище, в т.2
„ОП Социални и охранителни дейност“ се добавя следния текст:

ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПАРКИРАНО ППС И
ПРЕСТОЙ И ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ НА ОХРАНЯЕМ
ПАРКИНГ

ЦЕНА В ЛЕВА С
ДДС

За принудително преместване на паркирано ППС

40.00 лв.

За престой и отговорно пазене на ППС на охраняем паркинг за 1 час

1.20 лв.

§3 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация и безопасност на
движението в Община Търговище влиза в сила от датата на приемането и от Общински
съвет- Търговище.

