ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 2/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 318
гр. Левски, 23.09.2021г.
относно: Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и
поддържане на обществения ред, контрола относно шума, чистотата и
околната среда на територията на община Левски
На основание чл.76, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс и
чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
Приема следните изменения и допълнения на Наредба № 1 за опазване
и поддържане на обществения ред, контрола относно шума, чистотата и
околната среда на територията на община Левски:
В Раздел ІІI Контрола относно шума, към чл.6 „Забранява се:“ се
създават нови точки 6, 7, 8, и 9, като предишната точка № 5 сега става
т. 10.
Чл. 6 „Забранява се“:
5. шум, предизвикан от домашни и занаятчийски дейности, и от съседи в
жилищни сгради, в урегулирани поземлени имоти, в дворове и в близост до
жилищните имоти при ремонти на жилището, използването на музикални
инструменти, на озвучителна апаратура и други електронни устройства,
възпроизвеждащи музика и други звуци за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от
23,00 до 8,00 ч;
6. музикално озвучаване при провеждане на семейни събирания,
празненства и битови мероприятия за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до
8,00 ч.;
7. Свиренето на музикални инструменти и пеенето, репетиране,
преподаване и музициране в жилищните сгради без осигурени ефикасни
обезшумителни мерки в часовете от 14,00ч. до 16,00ч. и от 20,00ч. до 10,00ч.;
8. Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития на
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни
пространства, градини, паркове и други територии общинска собственост, както
и в частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието
на гражданите.;

9. Използването на аудио-визуална техника по начин, който смущава
спокойствието на гражданите в часовете от 14,00ч. до 16,00ч. и от 20,00ч. до
10,00ч.;
10. изключения от забраните по предходните точки се допускат при
провеждане на обществени мероприятия на открито като озвучаването на
обществените мероприятия се прекратява в 24,00 ч.
Към чл. 7, ал.1, 2 и 4 се добавя следния текст:
„кметовете на населените места, инспекторите за контрол върху
изпълнението на наредбите на Общински съвет – Левски, служителите от РУ на
МВР, органите на РЗИ, както и други специализирани органи или лица,
определени със заповед“.
Раздел X Административно-наказателна отговорност, чл. 37:
„Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят
от длъжностните лица на Общината, кметовете на населените места, общинско
звено за охрана, служителите от РУ на МВР, органите на РЗИ, както и други
специализирани органи или лица, определени със заповед на кмета.“. , се
изменя и допълва така:
„Предписанията, предупрежденията и актовете за установяване на
административни нарушения по тази наредба се съставят от кметовете на
населените места, инспекторите за контрол върху изпълнението на наредбите
на Общински съвет – Левски, служителите от РУ на МВР, органите на РЗИ,
както и други специализирани органи или лица, определени със заповед на
кмета.
Чл. 38 се допълва така:
„Наказателните постановления се издават от Кмета или Заместник-кмет
на общината въз основа на акт за административно нарушение, съставен от
лицата по чл. 37 „..
Към чл. 40, ал.2 се създава нова точка 5:
„5. За нарушения по чл. 6 точки от 5 до 9 физическите лица се наказват с
глоба от 50 до 200 лв., на едноличните търговци и юридическите лица се
налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв, като при повторно
извършване на нарушението наказанията са съответно глоба от 100 до 300 лв,
и имуществена санкция от 200 до 1000 лв.“
Създава се нов чл. 45, ал. 1-5:
Чл.45. (1) За явно маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им, овластените за това органи налагат на
място, срещу квитанция, глоба до размера, предвиден в съответния закон или
указ, но не повече от 10 лева;

(2) За маловажни случаи на административни нарушения, установени
при извършването им, когато това е предвидено в закон или указ, овластените
контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10
до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за
самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на
нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се
подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати
глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно
глобата.
(3) За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от
непълнолетни, контролният орган изпраща съставените актове на местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) за налагане на мерки от възпитателен характер;
(4) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата,
за нарушението се съставя акт за административно нарушение, съгласно
разпоредбите на този раздел;
(5) Овластените органи, които налагат глобите по предходните алинеи,
се определят със заповед на кмета на общината.;
В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ от Наредба № 1 се добавят
понятията „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“:
"Маловажен случай" е този, при който извършеното нарушение от физическо
лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо
лице към държавата или община, с оглед на липсата или незначителността на
вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства,
представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с
обикновените случаи на нарушение или на неизпълнение на задължение от
съответния вид.
"Явно маловажен случай" на нарушение е налице, когато деянието разкрива
явно незначителна степен на обществена опасност.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 17 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

