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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е


ВХ.№354-01-94/3.10.2003 г.						Проект

ЗАКОН
 за изменение и допълнение на
Закона за движение по пътищата 
( Обн., ДВ, бр. 20 от 1999г., изм., бр. 1 от 2000г., изм. и  доп. бр. 43 от 2002г., бр. 76 от 2002г., доп., бр. 16 от 2003г.) 


1. В Чл. 1, ал. 2, след думата “пътища” се добавят думите “и на живеещите в крайпътните имоти”.

2. В Чл. 3, ал. 1, след думите “на околната среда” се добавят думите    “от наднормен шум и”.

3. В Чл. 5, ал. 2, след думите “крайпътните имоти” текстът се   изменя както следва: 
  “като спазва действащите норми за шум, прах и вредни емисии                        на отработени газове от моторното превозно средство, както и други норми и изисквания за опазване на околната среда.” 

4. В Чл. 20, ал. 2, след думите “с превозвания товар”, се добавят думите “с нормите за шум и други норми и изисквания за опазване на околната среда”.

5. Създава  се  нова  ал. 3 на чл. 21 както следва:
  “(3) Забранява се форсирането на моторни превозни средства по пътища, край които има жилищни сгради.”

6. В Чл. 170, ал. 1, се създава ново изречение второ както следва:   “Същите налагат и предвидените в този закон наказания.”
 
7. Създава се нова ал. 7 на чл. 170 със следното съдържание:
“(7) Органите за контрол по тази глава подлежат на административно-наказателна санкция ако не изпълняват задълженията си по ал. 1.”

8. В чл. 171, т. 2, се създава нова буква “д” със следното съдържание:
“д) до отстраняване на неизправности, когато МПС е със снети     шумозаглушители или други изменения, свързани с увеличение на шума и вредни емисии.”
 
						       Вносители:  Евдокия Манева
				   				        Иван Н. Иванов


М О Т И В И
към Проекта на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за движение по пътищата

	Хармонизацията на българското законодателство в областта на околната среда със законодателството на Европейския съюз, изисква въвеждането на принципа за интегриране на екологичните норми във всички сфери на общественото производство и обществените отношения.
	Един от най-важните  отрасли, създаващ рискове за околната среда е транспортът. Това налага в Закона за движение по пътищата много по-точно и ясно да бъдат регламентирани задълженията на водачите на моторни превозни средства да спазват нормите за шум и вредни емисии в атмосферата, като главно условие за предпазване от рискове здравето и живота на хората и опазване на околната среда. 
	За тази цел предложеинята за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата предвиждат разпоредби за:
	Задълженията на водачите на моторни превозни средства да спазват нормите за шум и вредни емисии с цел  опазване здравето и живота, както на участниците в движението, така и на живеещите в крайпътните имоти;
	Задълженията на водачите на МПС да не допускат форсиране на превозните средства в жилищни райони, както и да не предприемат конструктивни и други технически изменения с цел увеличаване на скоростта;

Прецизиране на отговорността за нарушаване нормите и изискванията, свързани с околната среда;
Прецизиране на задълженията на контролните органи, да следят спазването на разпоредбите свързани с околната среда.

Въз основа на изложеното, предлагаме на Народното събрание да разгледа и приеме внесения законопроект.


				Вносители: Евдокия Манева, Иван Н. Иванов

