МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС
1. Причините, които налагат приемането на допълнения на
Наредбата.
През последните месеци постъпиха сигнали от директори на детски
градини, с които ни сезират, че дворните пространства в детските заведения
често са обект на атаки от страна на вандали. В много детски градини
оградите са много ниски и се прескачат без никакъв проблем. След края на
работния ден, след като и охраната си тръгне, влизат по-големи деца, които
чупят детските съоръжения за игра, пушат и хвърлят фасовете си в
пясъчниците, чоплят семки и замърсяват около пейките. Ежемесечно се
налага да бъде предвиждан финансов ресурс за възстановяването им.
За да се постигне решение на посочения проблем се налага промяна в
Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община
Бургас.
2. Цели, които се поставят с предложения Проект и очаквани
резултати.
Опазване на сградите и дворните пространства на детските градини на
територията на Община Бургас
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата
уредба
За прилагането на предложеното допълнение на Наредбата не са
необходими допълнителни финансови и други средства.
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му
с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на
действащото българско законодателство с регламентите и директивите,
относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с
Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът,
подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местни структури с оглед задоволяването на потребностите
на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът е
публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Бургас и Община
Бургас, като на заинтересуваните се предоставя 30-дневен срок за
изразяване на предложения и становища по проекта.

