ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БУРГАС

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община
Бургас – Центъра за административно обслужване на граждани, както
и на email: ucors@burgas.bg, в срок от 23.12.2010 г. до 07.01.2011 г.
включително.
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета от
Общински съвет - Бургас.
§ 1. В чл.3 се създава нова т.25, със следното съдържание:
„насочването на лазери, прожектори и други изкуствени източници
на оптични некохерентни лъчения и лазерни (кохерентни) оптични
лъчения срещу хора, пътни превозни средства, въздухоплавателни
средства и по посока на летище Бургас. Употребата на лазери да се
извършва съгласно Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните
изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, издадена
от министъра на труда и социалната политика и министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2010 година.”

МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

В Общински съвет – Бургас е постъпило писмо от Тилко Петров –
Главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация”, с което ни информира за вредата от зачестилото
използване на лазерни и други светлинни прожектори при насочването им
към въздухоплавателни средства в пространството над градовете, в
районите на летищата и в околностите на градовете, край които минават
трасетата на подхода за кацане на самолети. В същото се съдържа
предложение в общинските наредби за опазване на обществения ред да се
включат разпоредби, забраняващи насочването на лазерни и други опасни
изкуствени оптически лъчения срещу въздухоплавателни средства и пътни
моторни превозни средства.
Съществуващите и потенциалните рискове, както и възможните
опасности за живота и здравето на населението, причинени от
използването на тези лъчи, обуславят необходимост от вземане на спешни
мерки за разрешаване на този проблем, свързани със засилен контрол и
превенция срещу тези действия на територията на Община Бургас.
Това е възможно, чрез приемане на наредба за изменение и
допълнение на НООРТОБ, като в същата се включи текст, забраняващ
насочването на лазери, прожектори и други изкуствени източници на
оптични некохерентни лъчения и лазерни (кохерентни) оптични лъчения
срещу хора, пътни превозни средства, въздухоплавателни средства и по
посока на летище Бургас.

