Уважаеми дами и господа общински съветници,
Във връзка с публикувания проект за Наредба за обществения ред на територията на Столична
община, бих искала да изразя мнението си като гражданин на София и данъкоплатец по
отношение на промените, предвидени с Чл.3 т. 14 - ограничаване на строително-монтажните
работи(СМР).
Поздравявам за смелостта вносителите на тази точка.
Въпреки, че такава съществува във варианти на наредбата от предишни години,
(НАРЕДБА № 1
за обществения ред на територията на Столична община
(Приета с Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009)
Глава четвърта
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване
Чл. 11. (1) На територията на СО се забранява:
26. извършването на СМР на строежи в периода от 22.00 до 08.00 часа в работните дни, както и
пълна забрана за това в празничните и почивни дни.
http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=103 ),

впоследствие бе изцяло отменена, което се оказа изключително в полза на строителното
лоби и в ущърб на здравето и спокойствието на гражданите. По този начин години наред , за
съжаление именно по време на строителния бум в София, софиянци бяха подложени на
неспирен тормоз от трясъка, бученето, стърженето с флексове, форсирането на двигатели на
камиони, багери, къртачи и прочее източници на невъобразим шум.
За съжаление, особено в южните квартали на София, звуковата картина изобщо не се е
променила. Дори напротив, съчетана с безумните и нечовешки законови норми, определящи
отстоянията от сградите на буквално няколко метра, превръща шума от СМР, които не спират
дори за ден, буквално в издевателство над гражданите.
Ето защо буди сериозно безпокойство изявлението на г-н Иван Илиев – председател на
Постоянната комисия по обществен ред и сигурност към Столичния общински съвет и един от
вносителите на доклада за Проект на нова Наредба, отразено в Протокола от второто
обществено обсъждане, а именно:
„Тук са текстовете за изтупване, изтръскване, изхвърляне на отпадъци или предмети и
изливане на течности от балкони; строително-монтажни дейности (СМР) на строежи в периода
от 22,00 до 08,00 часа в работни дни, както и пълна забрана за това в празнични и почивни дни.
Очаква се Строителната камара да даде свое становище, за да се балансира интереса на
бизнеса и на столичани, така че да се осигури обществения ред. ”
Не става ясно на какво нормативно основание следва да се иска становище от Строителната
камара и в каква степен нейното мнение следва да ангажира Столична община при изготвяне
на текстове на наредби. В случай, че обществеността и Строителната камара са на коренно

противоположни позиции, както може да се очаква, с коя от заинтересованите страни ще се
съобрази общината?
Нямам нищо против бизнеса по принцип, но не смятам, че неговите интереси, още повече на
един конкретен вид бизнес, е редно да се поставят като приоритетни пред интереса и
спокойствието на гражданите. Обратното би породило съмнения за корупционни практики.
Не става дума за възпиране, а за ограничаване на строителните дейности. Нещо, което се
предвижда в тази наредба и за ресторантьорския и търговския бизнес между впрочем. Дори
се стига до абсурд със забраната за ползване на прахосмукачка, например, между 14:00 и
16:00ч., а с липса на такава забрана за далеч по-драстичния шум, предизвикан от строителна
техника на метри от жилищни сгради. В допълнение предвидените санкции за нарушение на
горепосочената точка 14 са меко казано неадекватни и не считам, че биха имали дори
минимални възпиращи функции.
Уважаеми, общински съветници, вие би трябвало да сте лоби на гражданите!
Апелирам , както вярвам биха направили и десетки хиляди засегнати и заинтересовани жители
на столицата, предвиденият текст в Чл.3 т. 14 да остане в Наредбата.
С уважение: Анна Лазарова
София, 2 ноември 2017г.

