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Председател на Общински съвет 

Шумен 
  
  
  

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
  
  

ОТ Добромир Драев, 
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ОТНОСНО: Удължаване мандата на временната комисия за промени в Наредба No 1  
  
  
  
  
  
  

Уважаеми проф. Беджев, 

 

 Със решение на Общински съвет Шумен беше удължен мандата на временната 

комисия до 31 март 2017 г. Бяха възложени две основни задачи, а именно: 

1. Изменение и допълнение на Наредбата в частта ѝ на глава шеста „Поддържане 

и опазване на зелени площи, растителността и съоръженията към тях”; 

2. Изменение и допълнение на Наредбата в частта ѝ защита от шума в околната 

среда.  

 

По време на първото заседание на временна комисия беше съгласуван времеви 

график, цели и задачи на комисията. Беше взето решение да се поиска становище 

от Министерството на здравеопазването относно работата на Регионална здравна 

инспекция – Шумен. Със становището си, МЗ потвърждава, че в нормативната база 

на БГ законодателството няма точна и ясна концепция за предотвратяване и 

защита от шума в околна среда и е нужно Общински съвет Шумен да изгради така 

действаща подзаконова нормативна база, която да работи в полза на общността и 

да дава възможност за изпълнението на превантивни мерки за защита от шума в 

околната среда. В заседания на комисията отново бяха разгледани наболели 

проблеми във връзка с озвучаването със звукови уредби храмовете за 

вероизповедания, шумът от заведения и др. За да се постигне консенсусно 

решение се направи предложение да се организира среща заедно с представители 

на временната комисия и представители на шуменското мюфтийство. Г-н Венков, 

председател на ККИНТИПВ е постигнал споразумение за подобна среща, но по 

молба на мюфтийството ще бъде проведена след края на мандата на временната 

комисия. Подобни срещи се оказват добра практика в работата на комисията, 

защото по същия начин се осъществиха две работни срещи с директора на РЗИ 

Шумен, както и с директора на „Здравен контрол” към същата институция. В 

последното заседание на комисията, общинска администрация Шумен внесе нови 



предложения за изменение и допълнение на Наредбата във връзка със защита от 

шума в околната среда, но дебата проведен по време на комисията видимо не бе 

достатъчен и не завърши с крайно решение. Всичко от работа на комисията 

показва, че мандата не е достатъчен, че дебата по измененията и допълненията на 

Наредба No 1 е все още актуален и е нужно още по-задълбочен анализ и 

изготвяне на промени в нормативната база.  По време на заседания на комисията, 

при поискана справка от председателя на комисията към общинска администрация 

стана ясно, че след започване на работа на временната комисия в Община Шумен 

не е постъпил нито един сигнал за нарушаване на Наредба No 1 във връзка със 

защитата от шум в околната среда.  

 

 

 

С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет Шумен да вземе 

следното 
  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Удължава мандата на временната комисия до 31 октомври 2017 г.  
 
 
 
 
 
 

Добромир Драев 
Общински съветник при 

Общински съвет Шумен 
гр. Шумен 
20.03.2017 г. 

 


