
До Общински съвет - Силистра

Мотиви

към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на
обществения ред и чистотата в Община Силистра

1. Причини и мотиви налагащи приемането на актуализация,
изменение и допълнение на наредбата:

Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата в Община
Силистра е приета на основание чл.  22  от ЗМСМА,  с решение № 1235,
Протокол № 49  от 30.07.2003  г.  на Общински съвет –  Силистра.  През
годините различни факти и събития са налагали актуализирането на
настоящата наредба. Считаме, че настоящият е такъв предвид зачестилите
жалби и сигнали на граждани, желаещи ограничаване на все по-агресивната
религиозна агитация и пропаганда от страна някои от вероизповеданията.
Тази е основната причина за приемането на актуализация в действащата
наредба с оглед осигуряване на условия за спокойствие и сигурност на
гражданите,  защита на техните права и спокойствие в хармония с
действащото българско законодателство.

2. Цели които се поставят:
Целите са свързани с подобряване на действащата нормативна

уредба, ограничаване на вербалната и агресивна религиозна пропаганда и
агитация спрямо гражданите.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба.

За предлаганите промени в Наредба за опазване на обществения ред
и чистотата в Община Силистра не са необходими финансови или други
средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива.

С настоящото предложение в Наредба за опазване на обществения
ред и чистотата в Община Силистра, има по-скоро превантивен характер,
тъй като ще се премахне евентуалното напрежение между
вероизповеданията служещи си с агресивна религиозна агитация и
пропаганда и гражданите.



5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за
опазване на обществения ред и чистотата в Община Силистра е подзаконов
нормативен акт за уреждане обществените отношения, свързани с реда,
условията и специалните изисквания за осигуряване на обществения ред,
опазване на собствеността, чистотата и околната среда на територията на
Община Силистра.Това е в съответствие с цитираните по-горе мотиви,
изцяло обвързани с норми от правото на Европейския съюз.

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 Общински съвет - Силистра, да направят писмени предложения и да
изразят становища по проекта,  които могат да бъдат депозирани в
Общински съвет -  Силистра или изпратени на електронен адрес:
obs@silistra.bg

                                                                      С уважение:
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/Йордан Ковачев/


