Уважаеми общински съветници,
С настоящето писмо бих искала да изразя личното си становище в качеството ми на гражданин и
данъкоплатец относно публикувания проект на Наредба за обществения ред на територията на
Столична община и в частност - разпоредбите в гл.2, чл.2 (4): „Свиренето на музикални инструменти и

пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08:00 до 14:00 часа
и от 16:00 до 22:00 часа.“
Моля да обърнете внимание, че сумарно това прави по 12 часа дневно през цялата година без
почивни дни!!!
Когато говорим за жилищна сграда и сграда в режим на етажна собственост, тази дейност трябва да бъде
напълно забранена и тя да се извършва единствено в самостоятелни сгради, в които не могат да бъдат
обезпокоявани живущите. В противен случай се нарушават гражданските права и правата върху
собствеността на преките съседи.
В музикалните школи/формации се сменят преподавателите и групите, които се обучават, но обитателите
на апартаментите в съседство са постоянни. Кой би могъл да живее без почивка, целогодишно в
репетиционна? Това е творчески процес и той не приключва точно в 14:00 или точно в 22:00 часа, а
продължава и след това, често и в малките часове.
Дори и шумът, който се създава от дейността на музикалните школи/формации (пеене, пиано, барабани,
уредби, микрофони и пр.), да бъде само близък до максималните стойности, които са определени
нормативно, когато е постоянен и съпътстван от вибрации, превръща живота в истински кошмар. Здравето
и качеството на живот драстично се влошават, а стойността на имотите пада.
Напомням, че в жилищните сгради живеят:






Възрастни хора, които са трудноподвижни. Имат заболявания (някои от тях дори
животозастрашаващи) и имат нужда от спокойствие;
Новородени и бебета, които не спят само между 14:00 и 16:00 часа и не могат през останалото
време да бъдат в градинките и парковете;
Малки деца и юноши, които трябва да учат и да се явяват на изпити, а подготовката им изисква
концентрация, която губят заради постоянното музициране и пеене;
Бременни жени, които също се нуждаят от спокойствие;
И не на последно място, работещи хора, които имат изключително отговорни професии, които
работят на смени и е от жизненоважно значение за тях и за всички нас, те да бъдат отпочинали
и трудоспособни. Дали ще могат, ако по 6 - 12 часа ежедневно и целогодишно някой се
упражнява в съседство?

Оставам с надеждата, че мнението ми ще бъде взето под внимание и ще има реални промени в посока
забрана за извършването на дейност от музикални школи/формации в жилищни сгради и
сгради в режим на етажна собственост. Мнението ми е оформено на база пряко потърпевш през
последните 15 години и липсата на ангажираност от страна на институциите за разрешаване на този
проблем.
В случай, че се заинтересувате, бих могла да дам и подробности по конкретния казус.
В крайна сметка СО и районните кметове разполагат с общински имоти, които са извън
жилищни сгради и биха могли да ги преустроят и предоставят срещу наем за използване на
всички заинтересовани с цел обучение по музика.
С уважение:
Таня Генчева

