На основание чл.26, ал.3 и ал.4, предложение второ от Закона за нормативните
актове и предвид обстоятелството, че предлаганите изменения целят създаване на
нормативен ред за осъществяване на режими свързани със сезонна дейност, както и в
предвид наближаващия летен сезон се явява необходимостта от целесъобразното
въвеждане на процедурата, поради което в 14-дневен срок от публикуване на
настоящото обявление на интернет страницата на общината и на Портала за
обществени консултации, Община Несебър приема предложения и становища относно
представения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 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. Предложенията могат да бъдат
депозирани в Община Несебър в Центъра за административно обслужване на граждани
в гр.Несебър, ул.Еделвайс 10, офис 1, гише 1 или на следната електронна поща:
ttodorova@nesebar.bg.
Проект!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 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
§ 1. Ал. 2 на чл.2 се изменя и придобива следната редакция :
„Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум,
независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се
нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00
часа и от 23.00 часа до 08.00часа.“
§ 2. създава се нова чл. 2а със следните алинеи .
Ал.1 Забраняване се озвучаването, свързано с рекламни мероприятия от пътни
транспортни средства и плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и
водноатракционни услуги за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
ал.2 При провеждане на обществени мероприятия на открито, озвучаването се
осъществява при спазване на забраните на ал.1 като по повод честването на празника
на град Несебър- 15 Август озвучаване на мероприятията се разрешава до 00.00 часа.“
Ал.3 При нарушение на разпоредбите на предходните алинеи на виновните лица се
налага наказание в размер по чл. 2 т.8.
3. Чл.3 се отменя и се създава нов със следния текст:
„(1) Физическите, юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи
дейност в обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на
услугите, находящи се в определените зони и територии по чл. 16а, ал. 1 от Закона за
защита от шума в околната среда са длъжни да уведомят общинската администрация за
работното време на съответния обект.
(2) Лицата по ал.1 подават заявление по образец, утвърден от кмета на общината при
откриване на обектите по ал. 1, като задължително прилагат становище на съответната
регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на
показателите за шум.

3) Заявлението за работно време или за промяна на работното време се разглежда в
7/седем/ дневен срок от кмета на общината или от оправомощено от него лице и се
вписва в нарочен регистър.“
§4. В раздел „Заключителни разпоредби“ на Наредба №1 се създава нова т.10, както
следва: „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 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, приета с решение № .............../…….2020г. влиза в сила
от деня на публикуването и във в-к „Слънчев Бряг“

ВНОСИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

