Здравейте,
Във връзка с публикуваният проект за Наредба за обществения ред на територията на Столична
община, бих искал да изразя мнението си като жител на София и данъкоплатец.
В предложения проект се разглеждат хипотезите, че шумът и нарушенията на общественият
ред се извършват основно и само от физически лица в условията на етажна собственост или
при организирането на тържества или други подобни прояви от страна на физически лица. В
проекта няма подробни разпоредби, които да се отнасят до нарушения на общественият ред и
спокойствието на гражданите, които се извършват от юридически и физически лица при
осъществяване на стопанска дейност и налагането на санкции за това.
На територията на Столична община в обособени жилищни райони и в непосредствена близост
до жилищни сгради се извършват множество стопански дейности, които нарушават
обществения ред и спокойствието на гражданите, създават шум денонощно, изхвърлят
нерегламентирано твърди и течни отпадъци и създават опасност за живота и здравето на
живеещите на територията на общината. В това число влизат увеселителни заведения и
заведения за обществено хранене, търговски обекти, автомивки, автосервизи и други обекти, в
които се извършва стопанска дейност и част от които в момента създават огромни проблеми на
гражданите на София, като не им позволяват да живеят спокойно и ежедневно им създават
дискомфорт, като нарушават съществуващите разпоредби или се възползват от празноти в
нормативната уредба. Като пример за това мога да посоча дейността на денонощна автомивка
на самообслужване, която преди години беше изградена на 10 м. от кооперацията, в която
живея на ул. Марко Бочар No2 в район Слатина, буквално под прозорците на кооперацията и
без никакво съгласуване от страна на районната администрация.
Въпреки многобройните сигнали и оплаквания, които сме подавали до районната
администрация и до СО, въпросният обект продължава да съществува, а при последното
измерване на нивото на шума след 22:00 от СРЗИ бяха предупредили собствениците на
автомивката, че ще има проверка и те намалиха налягането на водоструйките и резултатът от
измерването показа, че шум няма. Тогава от СРЗИ обясниха, че те контролират само шума от
водоструйките, а въпросният обект създава още множество шумове. През нощта, когато е тихо,
тупането на стелки в контейнера за смет, силната музика от почистван автомобил, прането на
килими, че дори просто разговор между клиентите на автомивката, кънтят в спалните ни
помещения като камбанен звън, допълван от яркото осветление, което блести в прозорците ни.
В такива случаи персоналът на автомивката не взима никакво отношение. През зимния сезон,
нощно време, персоналът на автомивката мие площадката пред клетките от калта и
натрупаните замърсявания в течаща вода, която се стича на платното на прилежащата ул.
Марко Бочар и при ниски температури то се заледява, а това се случва на самото кръстовище с
ул. Боян Магесник, като ул. Марко Бочар има наклон към ул. Боян Магесник и всичко това
създава огромни предпоставки за ПТП в сутрешните часове по време на пиковия трафик.
Надявам се с примерите, които Ви давам, новата наредба да бъде такава, че да гарантира
спазването на обществения ред не само от гражданите, но и от стопанските субекти на
територията на СО, както и да се забрани денонощния режим на работа на обекти като
описания по-горе, когато се намират в непосредствена близост до жилищни сгради, както и да
има адекватни и възпиращи санкции при извършване на нарушения.

Поздрави,
Орлин Атанасов

