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     СИЛИСТРА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Дияна Денева Николова – общински съветник в Общински съвет - Силистра

ОТНОСНО: Изменение  и допълнение в Наредбата за опазване на обществения ред и
чистотата в Община Силистра.

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

          Произшествията по пътищата и жертвите, които вземат ежегодно са един от
основните проблеми на нашето общество. Въпреки множеството кампанийни
действия, организирани от медиите и институциите, жертвите не намаляват. 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. През изминалата година инцидентите предизвикани
след нерегламентирани надпревари с леки автомобили в страната зачестиха, като
всеизвестни са местата на провежданите подобни гонки на територията на община
Силистра, а именно: 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 др. населени места, където се демонстрира
опасно поведение при управление на МПС. Организирането на нерегламентираните
гонки, както и избирането на местата за провеждането им, става най-често чрез
социалните мрежи, поради което в борбата с тези прояви, освен по строги мерки
срещу нарушителите, предвидени в ЗДвП, трябва да се търси и активното участие на
местните и общински власти по места.



 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:

           На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от
Административно-процесуалния кодекс приема изменение и допълнение в
Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра.

1.  Добавя се нов чл.  9а,  както следва:  „чл.  9а,  (Нов с Решение №……….  на
ОбС Силистра) Забранява се: (1) участието в състезания или надпревари с моторни
превозни средства без разрешение, с което се създават опасности и пречки за
движението, поставя се в опасност живота и здравето на хората или се
причиняват имуществени вреди.

(2) Форсирането на двигателите на МПС в спряно положение, шумното
потегляне с превъртане на гуми, движението с форсирани двигатели, агресивното
управление на МПС по уличната и пътната мрежа, описването на фигури и
извършването на демонстративни маневри, изразяващи се в контролирано
странично движение с приплъзване на гуми, както и описването на фигури с гумите
на място, при което остават следи от тях по настилката.

2. § 8. В чл. 34, ал. 2  и чл.35 думата „КАТ” се заменя с „Пътна полиция”.

 Общински съветник:
            гр.Силистра                          ( Дияна Денева )


