ДО
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ПРОВАДИЯ
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ДОКЛАД
от инж. Филчо Кръстев Филев –
Кмет на община Провадия
Относно: Предложение за обсъждане и приемане от Общинския съвет
Провадия проект за изменение и допълнение на „Наредба № 1 за обществения ред
и сигурност на гражданите в община Провадия”.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В частта си относно вдигането на шум и смущаване спокойствието на гражданите
при провеждане на шумни увеселиния, сватбени, семейни и други тържества,
дейсващата нормативна уредба на територията на община Провадия е търпяла редица
промени – от пълна забрана до ограничаване в определени часове или пълна
либерализация.
През последните няколко месеци (особено в летния период) на територията на
град Провадия се проведоха няколко подобни сватбени тържества сред наши
съграждани от ромската общност , съпроводени, поради характерните за общността
обичаи с шумни „улични” увеселения и използването на специално поканени оркестри
и мощни озвучителни уредби.
Струпването на много хора, както поканени за сватбеното тържество, така и желаещи да
чуят оркестъра на живо доведе до неколкратно заемане на уличните платна и тротоари
и възпрепятстване на свободното движение по тях и практически нарушава установения
обществен ред. Прекалено мощното и силно озвучаване на музикалните изпълнения,
както и характерното географско разположение на града, създават допълнителен шумов
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ефект и смущават спокойствието на гражданите, особено в часовете след 21.00 часа,
когато поради трудова, учебна и друга заетост част от населението се нуждае от
почивка.
В същото време считам, че е неудачно въвеждането на пълна забрана за
използването на озвучителни уредби и други електронни устройства при провеждането
на подобен род тържества.
Предвид изложеното, предоставям за обсъждане настоящия проект за изменение и
допълнение на „Наредба № 1 – за обществения ред и сигурност на гражданите в община
Провадия” и предлагам на Общинския
съвет – Провадия да утвърди неговото приемане, поради следните
Мотиви: 1. Осигуряване, в по-голяма степен, обществения ред и спокойствието на
гражданите в град Провадия.
2. Предоставяне на възможност за използване на озвучителни системи и други
електронни устройства в часови пояс, който би бил приемлив за по-голяма част от
населението на Провадия.
Изложените мотиви дават основание да предложа за обсъждане настоящия
проект. Считам, че предлаганият проект за допълнение е в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Настоящият доклад и проектът за допълнение на „Наредба № 1 за обществения
ред и сигурност на гражданите в община Провадия” са публикувани на интернет
страницата на община Провадия в 14 – дневния
срок по чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, като е предоставена възможност на
заинтересованите лица да изразят становища и направят предложения по проекта.
Предлагам, след обсъждане и запознаване с изразените становища и предложения
по проекта, Общинският съвет – Провадия да приеме следния проект за
Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация вр. чл.8 от Закон за нормативните актове, Общинският съвет Провадия:
1. Приема допълнения и изменения в „Наредба № 1 за обществен ред и сигурност
на гражданите в община Провадия” както следва:
§.1. Досегашният чл.13 става чл.13, ал.1 със следния текст:
Чл.13. „Забранява се:
ал.1. провеждането на открито на събрания, митинги, манифестации, публични
протести, религиозни служби и лекции, които не са организирани по реда и при
спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите”.
§.2. В чл.13 се създава нова алинея 2 със следния текст:
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Чл.13..............................
ал.2. „провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на
нерагламентирани места – тротоари, площади, улици, междублокови
пространства, градини, паркове и други територии общинска собстсвеност,
водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите”.
§.3. Допълва и изменя ал.3 на чл.22 като текстът на чл.22, ал.3 добива следния вид:
Чл.22..........................................
ал.3. „използването на озвучителни системи и други електронни устройства при
провеждане на шумни увеселения, сватбени и други семейни тържества, на
открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска
собственост, с изключение на часовете от 16.00 до 20.00 (21.00 през летния сезон).

ВНАСЯ:..........................................................
КМЕТ на ОБЩИНА: / инж. Филчо Филев /
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