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СИГНАЛ
от Ангел Джамбазки, представител на България в Европейския парламент

Уважаеми г-н Барзин,
Обръщам се към Вас във връзка с постъпило до мен оплакване на част от живущите в с.
Разград, община Вълчедръм. Жителите му са подложени на непрестанно обезпокояване от страна на
част от циганските семейства, които незаконно са се самонастанили в чужди имоти. Те нарушават
обществения ред като в продължение на дни подлагат на „шумов тормоз“ цялото селище.
Неспирната музика се излъчва от силни тонколони, които са изнесени в дворните простраства, което
е в разрез с нормите за обществения ред приети в общината. В подзаконовите нормативни актове и
по-точно в чл. 2, т. 3 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред, комунално-битовата
дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда, приета с Решение на общинския
съвет на Община Вълчедръм, ясно е разписана забраната за вдигане на шум в късните часове на
денонощието. Нещо повече, в Наредбата в т. 5 на същия член гласи следното: „забранява се
използването на музика и инструменти с други звукопроизвеждащи устройства и съоръжения,
чийто шум е над допустимите санитарни норми“. Безбройните семейни празненства на открито,
които се превръщат в мъчение за всички живущи поради системния шум, не са съгласувани със
съседите, което е още едно нарушение на законоустанованета процедура по съгласуването им. Видно
от горното, категорично действията на тези семейства са неправомерни и нарушават обществен ред,
с който се гарантира спокойствието и здравето на жителите на цялата община.
С оглед изложеното дотук, Ви молим да се сезирате и да изпълните възложените Ви от
Глава пета на гореописаната наредба задължения по контрол и превенция, да наложите
необходимите наказания за неспазване на подзаконовите нормативни актове, както и да
наредите периодични проверки с цел пресичане на системното нарушаване на обществения ред
и запазване на спокойствието на жителите на Община Вълчедръм.
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