МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОМЕНИ

в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения ред,
организацията и безопасността на движението на територията на
община Брезник
1.Причини, които налагат приемането:
С решение на Общински съвет Брезник, бе създадена временна комисия, която
да изработи проекти за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и
поддържане на обществения ред, организацията и безопасността на движението на
територията на община Брезник. На първото заседание на комисията бе констатирано,
че във връзка промените в действащото законодателство е необходимо да бъдат
изменени и допълнени една част от текстовете на наредбата. В работният екип на
комисията бяха включени специалисти от общинска администрация, Началник РУ и
Началник РСПЗН Брезник.
От направените предложения в едно с мотивите за промени в горецитираната
наредба, е видно, че органите на МВР през годините все по-често се сблъскват с
множество случаи на реално смущаване спокойствието на гражданите чрез редица
нарушения на обществения ред. Необходимо е, като пряко избрани органи на местно
самоуправление и на изпълнителната власт, общините лично да се ангажират с бързи и
адекватни мерки с оглед недопусканто на ескалиране на напрежение в българското
общество да пристъпят към актуализиране на съответните подзаконови нормативни
актове /наредби/, регулиращи обществените отношения в сферата на обществения ред с
цел осигуряване на спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите.
Съгласно чл. 2, ал.1, т. 1 от Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, държавните
органи и органите на местното самоуправление осъществяват административно
регулиране и административен контрол върху стопанската дейност с цел защита на
националната сигурност и обществения ред в Република България, както и на
изключителни и суверенни права на държавата по смисъла на чл. 18, ал. 1 - 4 от
Конституцията на Република България.
Във връзка с направените предложенията
от работната група, в Наредбата
следва да се направят някои промени, свързани с осигуряването на обществения ред на
територията на община Брезник.Предлаганите промени целят прецизирането на
разпоредбите в нея, повишаването на санкциите в административното-наказателната
част, цели се степента на обществена опасност да придобие адекватна административна
санкция.
С предлаганите промени се цели не само подобряване на обществения ред, но и
превенция на противоправните прояви и защита сигурността на гражданите на община
Брезник.
2. Целите, които се поставят:
2. Цели които се поставят: Целите са свързани с подобряване на действащата
нормативна уредба,
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:

За прилагането на
средства.

наредбата не са необходими допълнителни финансови

4. Очаквани резултати от прилагането:
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. С
настоящото предложение в Наредба №1 за осигуряване и поддържане на обществения
ред, организацията и безопасността на движението на територията на община Брезник,
има по-скоро превантивен характер и на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за
нормативните актове и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс,
заинтересованите лица могат в 14 дневен срок от публикуване на настоящия проект на
интернет страницата на Община Брезник, да направят писмени предложения и да
изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Община Брезник или
изпратени на електронен адрес: obshtina_breznik@abv.bg
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти,
което съответства на целите, поставени с предлаганите промени в наредбата.
Необходимостта от приемане на промените в наредбата е следствие от промяна в
българското законодателство, с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.
Предлагания проект на изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване и
поддържане на обществения ред, организацията и безопасността на движението на
територията на община Брезник е подзаконов нормативен акт, поради което
съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на
Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската
общност, свързани с тази материя. Предлаганите промени в Наредбата не противоречат
на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

