МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ ГР. ЗАВЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ЗАВЕТ
(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА)
І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 1 на
Общинския съвет гр. Завет за обществения ред на територията на община Завет:
Правно основание:
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;
чл. 26 и чл.28 от ЗНА;
чл. 76-79 от АПК
Наредба № 1 на Общинския съвет гр. Завет за обществения ред на територията
на община Завет е приета с Решение № 73 по Протокол № 10/31.07.2012г., изм. и доп.
с Решение №360 по Протокол №52/12.10.2015 г., изм. и доп. с Решение №49 по
Протокол №05/26.02.2016. на Общинския съвет гр. Завет.
При изготвянето на наредбата не са взети предвид някои от изискванията на
Закона за защита от шума в околната среда, който стана особено актуален през
последните години. Същият определя степента на шумовото натоварване в околната
среда и компетенциите на държавните органи и органите на местното самоуправление,
правата и задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, свързани с
оценката, управлението и контрола на шума в околната среда.
Съгласно чл. 16а ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда: Не се
допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения,
разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23,00 и 7,00 ч.
Според чл. 5, ал. 3 от Наредба № 1 на Общинския съвет гр. Завет се : Забранява се
провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества и събирания на улици,
площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, водещи до
нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите извън интервала от
08.00 ч. до 14.00 часа и от 16.00 ч. до 22.00 ч. за времето от 1 октомври до 01 юни и до
24.00 часа през останалата част от годината.
В тази част идва противоречието с норматива от по-висок ранг.
Чл. 22. от Закона за защита от шума в околната среда гласи, че кметовете на
общини или упълномощени от тях длъжностни лица:
т.2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и
урбанизираните територии;
т.4. упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а.
В НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда,
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите
на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението,

издадена от министър на здравеопазването и министър на околната среда и водите са
определени показателите за шум в околната среда, при чието определяне са отчетени
границите и степента на дискомфорт на гражданите, изложени на шум, в зависимост от
характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за
обитаване, характера на териториите и зоните във и извън урбанизираните територии.
Денонощието е разделено на три периода, като за всеки период е изчислено
максималното ниво на щума. Дневният период включва времето от 7 до 19 ч. (с
продължителност 12 часа), вечерният период включва времето от 19 до 23 ч. (с
продължителност 4 часа) и нощният период - времето от 23 до 7 ч. (с продължителност
8 часа).
В Таблица 2 на Приложение № 2 от НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за
показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на
вредните ефекти от шума върху здравето на населението са регламентирани нивата на
шума, както следва:
Таблица № 2
Територии и устройствени зони в урбанизираните територии
Еквивалентно ниво на
и извън тях
шума в dB(A)

1.

1
Жилищни зони и територии

ден
2
55

вечер
3
50

нощ
4
45

2.

Централни градски части

60

55

50

3.

Територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик

60

55

50

4.

Територии, подложени на въздействието на
релсов железопътен и трамваен транспорт

65

60

55

5.

Територии, подложени на въздействието на
авиационен шум

65

65

55

6.

Производствено-складови територии и зони

70

70

70

7.

Зони за обществен и индивидуален отдих

45

40

35

8.

Зони за лечебни заведения и санаториуми

45

35

35

9.

Зони за научноизследователска и учебна дейност

45

40

35

10.

Тихи зони извън агломерациите

40

35

35

Това налага привеждане на Наредба № 1 за обществения ред на територията на
община Завет в съответствие с действащата нормативна уредба.
2. Цели, които се поставят:

Да се актуализира и прецизира Наредба № № 1 на Общинския съвет гр. Завет за
обществения ред на територията на община Завет в съответствие с изискванията на
нормативната уредба
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № № 1 на
Общинския съвет гр. Завет за обществения ред на територията на община Завет, не
изисква финансови средства.
4. Очаквани резултати от приеманите изменения:
Съответствие на Наредба № № 1 на Общинския съвет гр. Завет за обществения
ред на територията на община Завет с действащата нормативна уредба.

Вносител,
ЕРСИН ИСМАИЛ
Председател на Общинския съвет гр. Завет

