На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
05.12.2018 г. за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на
община Сливен.
Предложенията могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg.
ПРОЕКТ!
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на община Сливен
§ 1. Създава се нов чл. 3а със следното съдържание:
„Чл. 3а (1) С цел опазване здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд
и отдих на гражданите се забранява:
1. Извършването на всякакви видове дейности, причиняващи шум, вибрации,
отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над
общоприетите норми, съгласно действащото законодателство;
2. Построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж
и демонтаж на гуми в Централна градска част на гр. Сливен.
(2) В останалата част на град Сливен, с изключение на промишлена зона,
построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и
демонтаж на гуми се разрешава само след изрично писмено съгласие на
собствениците на съседните имоти.“
§ 2. Създава се нов чл. 3б със следното съдържание:
„Чл. 3б (1) В обектите, където преди влизането в сила на тази Наредба е
разрешено да се извършва производствена, търговска или друга стопанска
дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания,
замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително се изграждат и
монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация,
съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по
начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се
намира.
(2) При наличие на жалби за шум и вибрации от собствениците или лицата
стопанисващи обектите по ал. 1 се изисква протокол, издаден от Регионалната
здравна инспекция или друга акредитирана лаборатория, за замерване на шума в
и около обекта, вибрациите и отделянето на вредни течности и газове (флуиди),
с който да се удостовери, че не се превишават допустимите санитарно-хигиенни
норми.
(3) В случай, че лицата откажат да предоставят протокола по ал. 2 до 7 дни или
въз основа на предоставения протокол се установи, че допустимите санитарнохигиенни норми се превишават, временно се отнема правото да се извършва
дейността до отстраняване на допуснатите нарушения.
(4) Налагане на принудителни административни мерки по реда на Закона за
защита от шума в околната среда, се осъществява от длъжностни лица
определени от кмета на общината.
§ 3. В чл. 34, ал. 1, добива следното съдържание:

„1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено
предназначение от 07.00 часа до 22.00 часа.;
2. за обекти, извън случаите по т.1, намиращи се в жилищни квартали: от 06.00
часа до 23.00 часа.“
„3. за автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на
гуми, намиращи се в жилищни квартали: от 07.00 до 14.00 и от 16.00 до 22 часа.
§ 4. В чл. 49, ал. 2 се изменя по следния начин:
„(2) Писменото уведомление за провеждане на мероприятие по ЗСММ се
отправя до кмета на Общината най-малко 48 часа преди началото на мероприятието.“
Допълнителни разпоредби
§ 5. Създава се нова т. 6 към § 1, със следното съдържание:
„6. Централна градска част е зоната определена в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни
средства на територията на Община Сливен.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

