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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ДВИЖЕНИЕТО В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД ПОПОВО ПО УЛИЦИТЕ, 

ВЕЛО И ПЕШЕХОДНИТЕ АЛЕИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ВЪТРЕШНО – КВАРТАЛНИ 

ПРОСТРАНСТВА. 

 

  

Публикувано на: 26.05.2017 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 26.05.2017 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за допълнение на Наредба за 

организацията на движението в урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и 

пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно – квартални пространства.   

 

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация 

– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на 

e-mail: apio@popovo.bg  
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ДО 

Общински съвет 

Община Попово 

 

 

 
                                                  ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                  от д-р ЛЮДМИЛ  ВЕСЕЛИНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба за организацията на 

движението в урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи 

и прилежащите им вътрешно – квартални пространства. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 В хода на общественото обсъждане на разпоредбите на Наредба за организацията на 

движението в урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи 

и прилежащите им вътрешно – квартални пространства, отнасящи се до реда за паркиране в 

ЦГЧ бяха направени обосновани предложения за осигуряване на паркоместа за юридическите 

лица, стопанисващи обекти с адрес, влизащ в обхвата на териториите, определени в чл.33, ал.1 

от цитираната Наредба. 

 Във връзка с това и на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.22, ал. 1, т.7 от ЗМСМА 

предлагам да вземете следното:  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 Приема Наредба за допълнение на Наредба за организацията на движението в 
урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 
прилежащите им вътрешно – квартални пространства, както следва: 
 § 1. В чл. 33 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:  
 т. 1 „Осигурява, след подаване на заявление, едно паркомясто за юридически лица, 
стопанисващи обекти с адрес, влизащ в обсега на териториите, определени в чл. 33, ал.1. 
 т. 2 „Определя годишна абонаментна такса за юридическите лица, стопанисващи обекти 
с адрес, влизащ в обсега на чл.33, ал.1 в размер на 400.00 лв. за едно паркомясто.    

  

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО: ..........................                

                                                        /д-р Л. ВЕСЕЛИНОВ/ 
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МОТИВИ 

 

 Наредба за допълнение на Наредба за организацията на движението в урбанизираната 

територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно – 

квартални пространства. 

 

Наредбата за организацията на движението на територията на град Попово по улиците, вело и 

пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно – квартални пространства е приета от 

Общински съвет – Попово с Решение № 113 по протокол № 12 от 31.07.2012 г.  

  

 1. Причини, налагащи приемането на Наредба за организацията на движението в 

урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 

прилежащите им вътрешно – квартални пространства. 

 Допълнението на Наредбата се налага във връзка с необходимостта от предоставяне на 

възможност за осигуряване на паркоместа на юридическите лица, стопанисващи обекти, чиито 

адрес попада в обхвата на зоните за кратковременно платено паркиране в определени часове на 

денонощието в зона А – ЦГЧ. 

 2. Цели, които се поставят с Наредба за организацията на движението в 

урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 

прилежащите им вътрешно – квартални пространства. 

 Осигуряване на възможност на юридическите лице, стопанисващи обекти с адрес, 

влизащ в обхвата на зоните за кратковременно платено паркиране за по – качествено и 

адекватно осъществяване на дейността си. 

 3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за 

организацията на движението в урбанизираната територия на град Попово по улиците, 

вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно – квартални пространства. 

 - Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за организацията на движението в 

урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 

прилежащите им вътрешно – квартални пространства. 

 Подобряване на организацията на движението по пътищата  и удобство, както на 

юридическите лице, стопанисващи обекти с адрес, влизащ в обхвата на зоните за 

кратковременно платено паркиране, така и на участниците в пътното движение.  

 5.Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
 - Настоящото предложение на Наредба за допълнение на Наредба за организацията на 

движението урбанизираната територия на град Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 

прилежащите им вътрешно – квартални пространства е подзаконов нормативен акт и е в 

съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и тези на европейското 

законодателство.  

 

Настоящото предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, 

чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.  
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 Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на интернет 

страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и информация 

– гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет Попово, гр. 

Попово, ул. „Александър Стамболийски” № 1 – ет. 3, стая 325, тел.: 0608 4 0032 / 4 0255 или на 

e-mail: apio@popovo.bg  
 

 

 


