МОТИВИ
КЪМ НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ
ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА АЛФАТАР
І. Причини, които налагат приемането на нова Наредба№ 1 за общественият ред, поддържане,
чистота и осигуряване приветлив вид на населените места на територията на Община
Алфатар:
1. Необходимост от промяна на структурата на досега действащата Наредба № 1 и съобразяването й
с разпоредбите на Закона за нормативните актове;
2. Необходимост от привеждане в съответствие на разпоредбите в местната наредба с измененията
и допълненията в националното законодателство в областта на обществения ред и сигурността на
гражданите;
3. Необходимост от ясно регламентиране и повишаване ефективността при налагането на наказания
за констатирани административни нарушения на територията на община Алфатар;
ІІ. Цели, които се поставят:
1. Проектът има за цел да се синхронизира и приведе в съответствие местната Наредба със
законодателството ни в областта на обществения ред и сигурността.
2. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред по отношение превенция
и констатиране на нарушения на обществения ред, опазване на
чистотата и общественото имущество на територията на общината, както и редът и начина за
санкционирането им.
ІІІ. Очаквани резултати:
1. Чрез прилагането на Наредбата ще се установят ясни, общодостъпни правила и норми на
поведение, права и задължения на физически, юридически лица и организации и др. временно
пребиваващи или трайно установени на територията на община Алфатар, по отношение спазване на
обществения ред, опазване на чистотата и
общественото имущество.
2. Налагането на санкции при констатирани нарушения по отношение спазването на установените с
Наредбата правила и норми, ще доведат до по стриктното им спазване, до минимизиране на
нарушенията на обществения ред, опазването на чистотата и общественото имущество на
територията на община Алфатар.
ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба № 1:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на новата уредба, тъй като
изпълнението на новата Наредба № 1 за общественият ред, поддържане, чистота и осигуряване
приветлив вид на населените места на територията на Община Алфатар, ще се възложи на
служителите на общинска администрация.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени
в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ
необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с
оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно
самоуправление. Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов нормативен
акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното
самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.
Приложение: ПРОЕКТ НАРЕДБА № 1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ
ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НАОБЩИНА АЛФАТАР.

