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     СИЛИСТРА

М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  И ДОПЪЛНЕНИЕ В НАРЕДБАТА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА СИЛИСТРА.

                                        ( Съгласно изискванията на чл.28 на ЗНА )

1. Причини, налагащи приемането на изменения и допълнения на подзаконовия
нормативен акт:

Всяка година по пътищата и улиците на страната  при пътнотранспортни
произшествия  загубват живота си  стотици души (като за 2015г. броят им е 680), а
над 10 000 получават тежки наранявания. Част от загиналите са участници в улични
състезания (т. нар. улични гонки), които са вид нелегални състезания с участието
на моторни превозни средства, провеждани по пътищата отворени за обществено
ползване. Състезанията са както предварително планирани, така и спонтанни,
организирани най-често чрез социалните мрежи и средствата за масова
комуникация. Участниците в такива състезания обикновено сформират клубове, а
подобни състезания се провеждат най-вече нощем. Състезанията набират все по-
голяма популярност и се откриват ентусиасти както в по-големите,  така и в по-
малките населени места. Често собствениците на участващите автомобили
ги модифицират с цел да подобрят визията им и/или техническите им показатели,
като уличните състезания са една от основните причини за засилването на войната
по пътищата. През изминалата година инцидентите предизвикани след
нерегламентирани надпревари с леки автомобили в страната зачестиха, като  местата
на провежданите подобни гонки на територията на община Силистра са следните:
ул. Кап. Кръстев в гр.Силистра, на територията на с.Калипетрово ( пред
бензиностанция „Петрол”), в с.Айдемир по ул.София, по околовръстен път на
гр.Силистра, както в други  малки населени места, където се демонстрира опасно
поведение при управление на МПС.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1


2. Цели, които се поставят:
Уреждане съобразно чл.5, ал.1, т.1 и чл.88 от Закона за движение по пътищата

обществени отношения с местно значение, срещу които е необходим по-голям
възпиращ ефект.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За предлаганите промени не са необходими финансови или други средства от

бюджета на Община Силистра

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива:

Осигуряване на по-висока степен на безопасност на движението на
територията на община Силистра.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба е в

съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския
съюз.

Забележка: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, преди
внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния
орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на Общински
съвет - Силистра заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по
проекта.
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