На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме следните:
Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за
осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за
опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на
движение на територията на община Несебър”
І. Причини, които налагат промените:
С влезлите в сила изменения на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита
от шума в околната среда, публикуван в ДВ бр. 52 от 2.07.2019 г., доп., бр. 60 от
30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г. се доразвива досега прилагания режим за
регулиране на излъчвания шум в околната среда от битови източници и обекти за
търговия и услуги. Също така се въвежда режим на регистрация на работно време за
търговските обекти посредством общинската администрация. Съгласно закона е
предвиден шестмесечен срок за приемане на наредба и въвеждане на държавната
политика на местно ниво. Съобразявайки местните културни интереси, бит и
особености на региона, както и в съответствие с разпоредбите на чл.16а и чл.16б от
Закона за защита на шума в околната среда представям на вашето внимание настоящия
проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на
обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на
общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на
територията на община Несебър.
ІІ. Целите, които се поставят:
Привеждане и актуализиране на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт към
действащата нормативна уредба.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма
ІV.Очаквани резултати от прилагането:
Не се очакват различни от досега прилаганите.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №1 е подзаконов
нормативен акт в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда и Закона
за нормативните актове.
Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз,
предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и
директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

