
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Несебър на основание чл. 26. ал. 2 от Закона за нормативните актове, във
връзкас чл. 77 от АПК, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект задопълнение в
Наредба № 1 на Общински съвет -Несебър за осигуряване на обществения ред. спокойствието
и сигурността на 1ражданите. за опазване на общинската собственост и околната среда, за
безопасността на движение на територията на Община Несебър.

В предвид горното е предложено допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет -
Несебър за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за
опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на
територията на Община Несебър, както следва:

В Глава П се създава нов чл.За, /ал.1/. "Прел всякакъв вид търговски обекти -
питейни или заведения за хранене, както и прел сгради на хотели, магазини, площадки за
развлекателни игри и др.обекти, в които са ангажирани лица „викачи", същите да
извършват тази дейност по начин, по който не нарушават обичайните норми на морал и
етично поведение.

/ал.2/. Лицата, изпълняващи функцията „викачи" следва да са в подходящо
униформено облекло, със съответно обозначение /бадж карта/, съдържащо
наименование на търговския обект, собствено, фамилно име и длъжността, която
изпълнява лицето в обекта.

/ал.З/. При нарушение на разпоредбите по ал.1 и ал.2 на виновните лица се налагат
глоби в размер от 100 до 300лв., а за едноличните търговци и юридически лица -
имуществена санкция в размер до 1000лв.

/ал.4/. При повторно нарушение по ал.1 и ал.2 па виновните лица се налага
наказание глобя в размер до 500 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява
съответната професия, а за едноличните търговии и юридически лица- имуществена
санкция в размер до 5000 лв. и временно лишаване от правото да се упражнява търговска
дейност за не по-малко от елин месец и не повече от две голини."

I. Причини, които налагат промените:
Във връзка с осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на

гражданите е необходимо да се вземат своевременни мерки за регламентиране на
дейността, извършвана от т.нар."викачи" пред търговските обекти на територията на
община Несебър,

II. Целите, които се поставят:

Регламентиране на дейността на местно ниво.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

Не са необходими

IV. Очаквани резултати от прилагането:
Повишаване на контрола и налагане на санкции при извършени нарушения.

V. Анализ за съответствието с прадатопа/Европейския съюз:
Предлаганите промени коресп^ндир^й^с правото на ЕС.

ЕВ- ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР


