Публикувани на 22 декември 2016 година
Мотиви към Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на
обществения ред в община Търговище
(приета на заседание на Общински съвет - Търговище с Решение № 5 по Протокол
№ 15 от 27.11.2008 г. и влиза в сила от 01.01.2009 г., изменена с Решение № 7 по
Протокол № 30 от 28.11.2013 година, в сила от 01.12.2013 г., изменена с Решение № 2
по протокол № 10 от 30.06.2016 г., в сила от 30.06.2016 г., изм. с Решение № 9 по
протокол № 12 от 31.08.2016 г.)
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в
законоустановения срок, след публикуване на настоящото обявление на интернет
страница на общината, Община Търговище приема предложения и становища относно
Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред в община Търговище на e-mail: obsthina@targovishte.bg или писмено предложение,
подадено в Центъра за административно обслужване на Община Търговище или на
адрес: Община Търговище, гр. Търговище, пл.”Свобода”.
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме
следните мотиви за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения
ред в Община Търговище:
1. Причини, които налагат приемането на изменения и допълнения на
наредбата.
- Предвид зачестили сигнали от граждани за нарушаване тишината и
спокойствието в жилищни райони и изразени притеснения от разпространение на
зарази и създаване на условия от намножаване на гризачи от съхранение на фуражи,
необходими при отглеждането на декоративни животни и птици, както и отглеждането
на същите в неподходяща за вида среда-балкони, тераси, гаражи, лоджии,
междустълбищни площадки на жилищни блокове и кооперации, тавански и избени
помещения и околоблокови пространства.
- Невъзможността да се осигурят в рамките на града посочените в чл. 15 от Закона
за пчеларството условия при устройването на пчелини и реалната опасност от
ужилвания от пчели в градска среда.
- След отпадане на Наредба 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания и здравна
защита на селищната среда, задължение на местната власт е да осигури ефективна
здравна защита на живущите в населените места от източниците, отделящи вредности в
околната среда и създаващи реална опасност за населението.
2.Цели, които се поставят с приемането на Наредбата:
-Регламентиране на реда за отглеждането на декоративни животни и птици,
както и преустановяване отглеждането на същите в неподходяща за вида среда
- балкони, тераси, гаражи, лоджии, междустълбищни площадки на жилищни блокове и
кооперации, тавански и избени помещения и околоблокови пространства.
-Регламентиране на реда за устройване на пчелини в градска среда, във връзка с
невъзможността от осигуряване изискванията на чл. 15 от Закона за пчеларството.
-Синхронизиране на Наредбата с действащото към момента законодателство,
отнасящо се към регламентация на тези обществени отношения.
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3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
За прилагане на новата разпоредба не са необходими други средства
4.Очаквани резултати от приемане на Наредбата:
С Наредбата се цели въвеждането на ефективни мерки за контрол и
отговорности на стопаните, отглеждащи декоративни птици и животни в градска среда
и на устройването на пчелини.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Р.България:
Предлаганият проект за изменение на Наредбата е разработен в съответствие с
Европейското законодателство– Европейска харта за местно самоуправление,
Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската
общност, свързани с тази материя.
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