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Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
организация и безопасност на движението в Община Търговище

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите
лица се предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения и
становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата
за организация и безопасност на движението в Община Търговище. Предложенията и
становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на
Община Търговище на адрес: гр. Търговище, площад ”Свобода” или на e-mail:
obshtina@targovishte.bg.
На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, представяме
следните мотиви за приемане на Наредбата.
1. Причини, които налагат приемането на наредбата:
Отчитайки нарастващата необходимост от създаване на по- ефективна
организация на паркирането и мобилността на територията на град Търговище, може да
се обобщи, че приемането на измененията и допълненията в Наредбата биха довели до
ограничаване на паркирането на ППС в нарушение правилата за движение, до
облекчаване на трафика, вследствие на автомобилното движение и неправилното
паркиране в определени зони на града, както и до подобряване на условията за
безопасно и свободно придвижване на пешеходците.
2. Цели, които се поставят:
- Актуализиране на Наредбата, както и нейното синхронизиране с действащото
законодателство.
- Да се подобри качеството на живот на гражданите, да се повиши ефективността
при паркиране на ППС на територията на града, с което ще се гарантира по-голямата
безопасност за всички участници в движението.
- Намаляване натовареността на зони, които се характеризират с по- интензивен
трафик и близост до множество обществени и жилищни сгради, както и ограничаването
на случаи на паркиране на МПС върху тротоари, зелени площи и др.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
За прилагането на предлаганите изменения и допълнения с проект на Наредба не
изисква финансови средства.

4. Очакваните резултати от прилагането:
Предлаганите изменения ще доведат до по-ефективно регулиране на
паркирането на ППС и до подобряване на организацията на движението в различните
зони на града. Изменението на Наредбата ще допринесе и за осъществяването на поефективен контрол за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания във връзка
с паркирането на ППС на територията на града.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
При изготвянето на настоящия проект на наредба не бе установено той да
противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания
подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от
синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на
правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид
обществени отношения. Тенденциите в местното самоуправление и местната
администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното
самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните
структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез
ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект има за предмет
приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА от Общински съвет Търговище като орган на местно самоуправление, то
разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление” са приложими.

