На основание чл.26, ал.4, предложение второ от Закона за нормативните актове и в
предвид наближаване на летния сезон и необходимостта от създаване на организация в
контролната дейност в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет
страницата на общината и на Портала за обществени консултации, Община Несебър приема
предложения и становища относно представения Проект на НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР. Предложенията могат да бъдат депозирани в
Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани в гр.Несебър,
ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща: ttodorova@nesebar.bg.
Проект!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
§1. В чл.3, т.1 след основния текст се добавя изречението „като тротоарите могат
да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на
пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра“
§2. В чл.3, т.2 след основния текст се добавя изречението „като тротоарите могат
да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на
пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра“
§3. В т.3 на чл.3 предложението в основния текст „витрини и др“ се заличава.
Мотиви за приемане „Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
І. Причини, които налагат промените:
Предложените редакции на текстове от Наредба 2 на Общински съвет Несебър отпаднат са във
връзка с необходимостта от прецизиране на действащите текстове, като същите се съобразят с
действащото законодателство.
ІІ. Целите, които се поставят:
Във връзка с все повече увеличаващия се пешеходен поток през летния сезон в община Несебър
се налага да се обърне внимание на безопасността и безпроблемното свободно придвижване на
гражданите.
ІІІ.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба :
Няма
ІV. Очаквани резултати от прилагането:
Редуциране на извършването на търговска и друга дейност по тротоарите, съобразено с
действащите разпоредби на Закона за движение по пътищата.
V.Анализ за съответствието с правото на европейския съюз:
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба №2 е подзаконов нормативен акт в
съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за движение по
пътищата.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.
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