From: Lilia Hristova
Sent: Tuesday, January 4, 2022 2:02 PM
To: v.zaharieva@sofia.bg
Subject: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на Столична община

Здравейте,
Честита Нова година, пожелавам да бъде успешна и благополучна!
Във връзка с внесения Доклад с рег. № СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г. относно
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на Столична община, правя следното предложение:
В алинея 3 на предлагания нов чл. 3а, текстът “в деня на издаването му” да бъде
в края на абзаца и целият текст да изглежда така: “Разрешението по ал. 1 (по образец
съгласно Приложение № 2) се издава в 7-дневен срок от датата на подаване на
заявлението по ал. 2, като се изпраща на органите на МВР и се публикува и на интернет
страницата на съответната районна администрация в деня на издаването му.”
Мотиви: В ал. 3 на чл. 3а се регламентират следните задължения на районната
администрация: да издаде разрешение за използване на открито на пиротехнически
изделия – фойерверки от категория F2 и F3 в 7-дневен срок от датата на подаване на
заявлението по ал. 2, това разрешение да се изпрати в деня на издаването му на
органите на МВР и то да се публикува на съответната интернет страница.
Докато за първите две задължения е указан срок, то за публикуването на
разрешението няма посочен такъв. За осигуряване на достатъчно във времето
предварително уведомяване, би следвало разрешението да се публикува в деня на
издаването му. След като се предлага 7-дневен срок за издаване на разрешението от
датата на подаване на заявлението (която трябва да е поне 10 дни преди събитието) и
ако то бъде издадено в края на този срок, разрешението ще е факт три дни преди
събитието. Предвид краткото оставащо време е целесъобразно обществеността да бъде
уведомена чрез публикация на интернет страницата на районната администрация в деня
на издаването на разрешение за използване на открито на пиротехнически изделия –
фойерверки от категория F2 и F3.
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