ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЛИВЕН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
СТЕФАН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Относно: Приемане на Наредба за обществения ред на територията на
Община Сливен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 146/31.03.2016г. на Общински съвет Сливен е създадена
временна комисия, която изработи изцяло нова Наредба за обществения ред на
територията на Община Сливен. В състава на комисията бяха включени
представители на общинска администрация Сливен, общински съветници, както
и представители на органите на полицията. Изработването на нова Наредба бе
породено от необходимостта от цялостно актуализиране на старата Наредба за
обществения ред на територията на Община Сливен, приета с решение № 712 от
29.10.2009 г. В периода след приемането й през 2009г. настъпиха редица
промени в законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените
отношения за осигуряването на спокойствието и условията за отдих на
гражданите, създаването на превенция на нарушаването на обществения ред,
както и в частта на принудителните административни мерки и административно
наказателни разпоредби.
Взети са под внимание позициите на полицейските органи, РЗИ, Кмета на
община Сливен; изказванията на общинските съветници в предходни заседания
на общинския съвет по тези въпроси, както и проблемите, възникващи при
прилагане на досегашната Наредба за обществения ред. Отчетени са сигналите,
жалбите и подписки на граждани до Общинския съвет за нерегламентирано
нарушаване на тишината и спокойствието им, съпроводено със струпването на
много хора на открити обществени места, което води до сериозни конфликти и
нарушаване на обществения ред.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8
от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, предлагам на Общинския съвет да приеме
следното:
РЕШЕНИЕ:

§1. Приема Наредба за обществения ред на територията на община Сливен.

ВНАСЯ:
СТЕФАН РАДЕВ
Кмет на Община Сливен

МОТИВИ
Към проект на Наредбата за обществения ред на територията на Община
Сливен
Съгласно изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове
/ЗНА/, към предложения от мен проект на Наредба за обществения ред на
територията на Община Сливен, прилагам следните мотиви – отговарящи на
изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА.
І. Причини, налагащи приемането на Наредба за обществения ред на
територията на Община Сливен
Причините, които налагат приемането на нова Наредба за обществения ред на
територията на Община Сливен се основават на констатираната необходимост
от цялостно актуализиране на старата Наредба за обществения ред на
територията на Община Сливен, приета с решение № 712 от 29.10.2009 г.
В периода след приемането й през 2009 г. настъпиха редица промени в
законодателството в посока по-ясно регламентиране на обществените отношения
за осигуряването на спокойствието и условията за отдих на гражданите,
създаването на превенция на нарушаването на обществения ред, както и в частта
на принудителните административни мерки и административно наказателни
разпоредби.
В изпълнение на Решение № 146/31.03.2016г. на Общински съвет Сливен е
създадена временна комисия, която изработи изцяло нова Наредба за
обществения ред на територията на Община Сливен. В състава на комисията
бяха включени представители на общинска администрация Сливен, общински
съветници, както и представители на органите на полицията.
Взели сме под внимание позициите на полицейските органи, РЗИ, Кмета на
община Сливен; изказванията на общинските съветници в предходни заседания
на общинския съвет по тези въпроси, както и проблемите, възникващи при
прилагане на досегашната Наредба за обществения ред.
Бяха взети под внимание и редица сигнали, жалби и подписки на граждани до
Общинския съвет за нерегламентирано нарушаване на тишината и
спокойствието им, съпроводено със струпването на много хора на открити
обществени места, което води до сериозни конфликти и нарушаване на
обществения ред.

ІІ. Цели които се поставят:

Целите, които се поставят с новата Наредба за обществен ред са свързани със
създаването на по-благоприятни условия за: опазване на обществения ред и
гаранции за осигуряването на спокойствието на гражданите; спазване на
морално-етичните норми на поведение; провеждането на събрания, митинги и
други обществени прояви; организацията и реда при извършването на търговска
дейност; поддържането на чистотата, естетиката и хигиената на територията на
Община Сливен. С наредбата се определят и конкретните правомощия на Кмета
на Община Сливен и упълномощените от него лица, както и на органите на РУМВР Сливен и РЗИ-Сливен за опазване на обществения ред и спокойствието на
гражданите в рамките на техните правомощия.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба.
- Прилагането на новата Наредба за обществения ред на територията на Община
Сливен няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства
от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки
ресурси.
ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови,
ако има такива.
- Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на поблагоприятни условия за опазване на обществения ред на територията на община
Сливен и нормативни гаранции за осигуряването на спокойствието на
гражданите от общината. За прилагането на новата нормативна уредба не са
необходими финансови или други средства.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
- Предлаганият проект за Наредба за обществения ред на територията на Община
Сливен е подзаконов нормативен акт, поради което, съответствието й с правото
на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта
за местното самоуправление, директивите на Европейската общност,свързани с
тази материя и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
европейското законодателство.

НАРЕДБА
ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, свързани с
осигуряването и опазването на обществения ред и създаване на условия за спокойствие,
труд и отдих на гражданите на територията на община Сливен.
(2) Наредбата се прилага по отношение на:
1. Всички лица, които постоянно или временно пребивават на територията на
община Сливен;
2. Собствениците, ползвателите и наемателите на жилищни сгради;
3. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите, по отношение на предназначените за
общо ползване части на сгради и прилежащите терени;
4. Управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите
на предприятия, учреждения и организации, развиващи дейност на територията
на община Сливен.
Чл.2. (1) Наредбата определя и задълженията на общинската администрация, както
и правомощията й за констатиране и санкциониране на нарушенията.
(2) Със заповед на Кмета се определят длъжностни лица, които са задължени да
упражняват контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба.
(3) Длъжностните лица, определени по ал. 2, при изпълнение на служебните си
задължения са длъжни да се легитимират със служебна карта.
(4) Физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да
оказват съдействие на служителите от Общинска администрация при изпълнение на
служебните им задължения относно прилагане разпоредбите на настоящата Наредба.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД
Чл.3. За осигуряване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се
забранява:
1. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните
сгради в часовете:
- в работни дни: от 14,00ч. до 16,00ч. и от 22,00ч. до 07,00ч.;
- в почивни и празнични дни: от 13,00ч. до 16,30ч. и от 23,00ч. до 08,00ч.
2. Свиренето на музикални инструменти и пеенето, репетиране, преподаване и
музициране в жилищните сгради без осигурени ефикасни обезшумителни мерки
в часовете от 14,00ч. до 16,00ч. и от 20,00ч. до 10,00ч.
3. Използването на ауди-визуална техника по начин, който смущава спокойствието
на гражданите в часовете за отдих, определени в т.1.
4. Дейности от стопански и битов характер, производствена дейност и
занаятчийски услуги в жилищните сгради и предизвикващи шум, независимо от
произхода му, смущаващ спокойствието на обитателите в жилищните сгради в
часовете за отдих, определени в т.1.

Чл.4. (1) Забранява се използването на музикални инструменти, озвучителни
системи и други електронни устройства, възпроизвеждащи музика, говор или шум на
обществени места или в частни имоти, както и в/на пътни превозни средства.
(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени прояви,
разрешени от Кмета на Община Сливен.
Чл.5. Забранява се:
(1) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събития на
нерегламентирани места – тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии общинска собственост, както и в частни имоти,
водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.
(2) Ползване на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други
самодейци без издадено разрешително от Кмета на Община Сливен.
Чл.6. Забранява се:
(1) Употребата на огнестрелни, газови, пневматични, хладни и механични
оръжия, устройства, пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи
спокойствието, здравето и живота на гражданите.
(2) Носенето на огнестрелно, газово, пневматично и механично оръжие и
други
общоопасни средства в заведения, дискотеки, училища и други сгради с обществено
предназначение.
Чл.7. Забранява се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други
запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване.
Чл.8. Забранява се играенето на всички видове хазартни игри в паркове,
градини, улици, площади, заведения и други обществени места, освен в специално
предназначените за целта игрални заведения.
Чл.9. Забранява се:
(1) продължителното загряване и форсиране на място на автомобилните
двигатели и на мотоциклетите, както и безконтролното включване на алармени
системи, в населените места в община Сливен.
(2) водачите на пътните превозни средства, освен в случаите за предотвратяване
на пътно транспортно произшествие, да извършват маневрите: рязко потегляне,
спиране, и смяна посоката на движение, придружено с блокиране и приплъзване на
колелата.
(3) движението на двуколесни пътни превозни средства по пешеходните зони,
както й управлението им по уличната мрежа, използвайки само предно или задно
колело.
(4) организиране на състезания с моторни превозни средства на територията на
общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по
съответния ред.
Чл.10. Забранява се просията под каквато и да е форма на обществени места.
Чл.11. Забранява се около и в района на детските и учебните заведения на
територията на Общината /учебните сгради, училищните дворове и съответните части
от прилежащите улици и терени/:
1. Употребата на алкохол и тютюнопушене;
2. Използването на вулгарни изрази и жестове;
3. Влизането на външни лица по време на учебните занятия;
4. Вдигането на шум около учебните заведения и всички други начини, с които
се възпрепятства или пречи на провеждането на учебните занятия;
5. Използването на дворовете от външни лица;
6. Организирането и участието във всички видове хазартни игри и лотарии;

7. Разпространението на еротична и порнографска литература и материали;
8. Извършването на религиозна пропаганда и продажба на религиозна
литература, освен традиционните църковни ритуали на официални празници;
9. Увреждане и посегателство на училищно и общинско имущество;
10. Управление на превозни средства в училищните дворове, с изключение на
такива за товаро-разтоварни работи, с разрешение на училищното
ръководство;
11. Употребата на димки, бомбички и други взривни вещества;
12. Рекламирането, разпространението и употребата на всички видове упойващи
вещества.
Чл.12. Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от
всякакъв тип на територията на общинските водоеми и водни площи, без разрешение
от стопанисващите ги субекти и от кмета на общината.
Чл.13. Забранява се:
1. публичното изразяване на верски убеждения от представители на
вероизповедания и/или религиозни общности, които не са регистрирани по реда на
Закона за вероизповеданията.
2. при извършването на религиозна дейност ползването на помощни технически
средства, които чрез звук, образи или картина нарушават обществения ред, морала,
добрите нрави или пречат на останалите граждани.
Чл.14. (1) На публични места се забранява носенето на дрехи, които покриват
лицето по начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат.
(2) Забраната по ал. 1 не се прилага спрямо лица, изпълняващи служебните си
задължения по Закона за МВР, Закона за ДАНС и Закона за отбраната и въоръжените
сили.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ЧИСТОТАТА
Чл.15. Забранява се:
(1) Събарянето, повреждането и разместването на табелки и пътни знаци, пейки,
съоръжения и кошчета за улична смет, поставени в градините, парковете, детските и
спортните площадки и на други обществени места.
(2) Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и
съоръжения; на телефонните съоръжения; на заслоните на спирките на обществения
транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти; уличните, парковите и
подлезите осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи; на
склупторно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и
огради; на противопожарните съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари,
ограждения, превозни средства, както и на други общински имоти.
Чл.16. Забранява се промяната на височината на бордюрите без разрешение на
Общината.
Чл.17. Забранява се всякакво увреждане и премахване на тротоарната настилка
и бордюрите.
Чл.18. (1) Забранява се:
1. Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите, оградите
и стълбовете, освен с разрешение на кмета на общината;

2. Поставянето и лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози,
нагледни агитационни материали и други по сгради, стени, стълбове за
улично осветление, автобусни спирки, спирконавеси, съдове за битови
отпадъци и други, извън определените за целта места;
3. Унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали,
знамена, плакати, лозунги и други, поставени на определените за целта
места;
4. Изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата и
паметни плочи; физическото посегателство върху тях, както и
оскверняването им с действия, уронващи обществения морал и норми на
поведение;
(2) Почистването на упоменатите визуални материали в предходния член, се
извършва от виновната страна, а ако тя откаже, от служителите по чистотата при
общината, като разходите са за сметка на нарушителя.
(3) В случаите, когато лицата са неизвестни, глобата или имуществената санкция
се налага на лицата, чиито стоки, услуги и/или дейност съобщението рекламира.
Чл.19. Собствениците на рекламно - информационни елементи са длъжни да ги
поддържат в добро техническо и естетическо състояние, по начин, който не води до
застрашаване живота и здравето на гражданите и естетическия вид на обекта върху
който са разположени.
Чл.20. Забранява се ограждането на тротоари и части от улици, алеи, площади и
други, поставяне на съоръжения (скоби, метални ограничители, обозначителни табели,
изкуствени неравности по платното за движение и други), ограничаващи правото на
преминаване и паркиране, както и поставяне на маркировки (графични, цифрови и
други обозначения) върху същите, без съответното разрешение издадено от предвидени
в нормативен акт органи.
Чл.21. Забранява се влизането и качването в незавършени строежи, с
изключение на длъжностни лица, оправомощени със закон или друг нормативен акт.
Чл.22. Забранява се:
1. прокопаването на улици и тротоари без разрешение от Общината и без
наличието на ограждения, знаково стопанство и осветление на бариерите;
2. изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това фирми;
3. рекултивацията на терени без необходимите разрешителни;
4. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено
разрешение от компетентен орган;
5. отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън
отточните шахти;
6. поставянето на фургони без разрешение от общината или извън посочените в
плана за безопасност и здраве места в строителните обекти;
7. строителна дейност на обекти от инженерната инфраструктура, прокарване на
комуникации и други подобни без одобрен проект и разрешение за строеж, както и
одобрен проект за план за безопасност и здраве и временна организация на движението,
съгласувана с органите на МВР - Сливен и Община Сливен;
8. изземването на пръст, пясък и други инертни материали на територията на
Община Сливен, с изключение на кариерите притежаващи разрешение.
Чл. 23. След приключване на всички строежи, качествено се възстановява
увредената от прокопаване градска среда - пътни платна и настилки, тротоари,
фасади, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и други.
Чл.24. Забранява се използването на междублоковите пространства-общинска
собственост и тротоарни площи за земеделски цели и животновъдство.

Чл.25. (1) Почистването и поддържането на чистотата на сградите, дворовете и
прилежащите им територии, както и тротоарите към тях се осигурява от физическите и
юридическите лица, собственици или ползватели на сградите и имотите.
(2) Физическите и юридическите лица, собственици или ползватели на сградите
и имотите са длъжни своевременно да почистват прилежащите им терени от битови,
строителни и други отпадъци.
(3) При снеговалеж и заледяване, всички административни ръководители на
учреждения, търговски дружества, управители на етажната собственост и
собствениците на еднофамилни жилища са длъжни да организират своевременно и
постоянно почистване пред входовете, прилежащите им тротоари и работни площадки
в района на обектите, както и премахване на ледени висулки по покривите на сградите
и съоръженията, за осигуряване на нормален работен процес и безопасно движение.
(4) При почистването на сняг се забранява натрупването му по тротоарите, без
да се осигури достатъчно място за движение на пешеходците, както и на автобусните
спирки.
(5) Задължават се дружествата, осигуряващи почистването на улиците и
пътищата при зимни условия приоритетно да обработват главната транспортна мрежа и
автобусните спирки.
(6) Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в
жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и
фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни
инсталации са длъжни:
1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни,
климатични и вентилационни инсталации - източници на шум с високо ниво на звуково
налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в непосредствено
съседство до тях, установено с протокол от РЗИ по съответния ред.
2. Да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи,
които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради,
обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да
не се оттичат върху стълбища, тротоари, проходи и други площи за движение на
граждани.
Чл.26. Забранява се изнасянето и оставянето на стоки, амбалаж, горивни,
строителни и всякакъв вид отпадъци по улиците, тротоарите и зелените площи.
Чл.27. (1) Забранява се:
1. Хвърляне на угарки, клечки кибрит, хартиени опаковки и други отпадъци
извън определените за целта места.
2. Хвърлянето на неизгасени цигари, жарава и други огнеопасни предмети и
течности в съдовете и другите съоръжения за битови отпадъци.
3. Изхвърлянето на битови отпадъци от стопанска дейност в кошчетата за смет,
поставени по тротоарите, пешеходните зони и зелените площи.
4. Изхвърляне/изваждане и разпиляване на отпадъци извън контейнерите за
битови отпадъци.
5. Уринирането извън определените за това места.
6. Използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаса и др.) за
отопление или технологични нужди.
7. Изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци.
8. Изхвърлянето на камъни и отпадъци по пътищата, бреговете на реките и
крайградските зони, извън определените от общината места.

Замърсяването на чешми, извори, помпи и съоръжения към тях, намиращи
се на територията на общината, както и на открити и закрити канали за
напояване.
10. Излизането на уличните платна на транспортни средства с непочистена
ходова част от строителни, промишлени и селскостопански обекти.
11. Паркиране на автомобили по начин, който затруднява обслужването на
съдовете за битови отпадъци.
12. Монтиране на излъчватели на енергия на ЕМП ( ретранслатори) на
териториите на учебни и лечебни заведения, читалища и библиотеки, детски градини и
ясли, и детски площадки.
13. Извършване на всякакви действия по монтаж на излъчватели на енергия на
ЕМП (ретранслатори), без да са предоставени необходимите доказателства за спазване
на разпоредбата на чл.185, ал.2 от ЗУТ, съгласно която в случаите извън тези по ал.1 се
изисква решение на Общото събрание на собствениците, взето по установения ред и
изрично писмено съгласие на всички собственици - непосредствени съседи на обекта, а
когато се завземат общи части - съгласието на всички собственици, изразено с
нотариална заверка на подписите, както и тази на чл.186 от ЗУТ, където за изменение
на съществуващи общи инсталации или прокарване на нови инсталации в съсобствени
сгради или в сгради - етажна собственост, се изисква изрично писмено съгласие на
всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост.
(2) Задължават се лицата (мобилните оператори), в 30-дневен срок преди
монтиране на такива съоръжения на територията на общината да представят в
Общински съвет Сливен, следната информация:
1. Схема за излъчватели на енергия на ЕМП (ретранслатори), които предстои
да монтират на територията на Община Сливен.
2. Технически данни на ретранслатори с максималните мощности на
излъчване;
3. Протокол от измерванията по чл.9 и §1 от заключителните разпоредби на
Наредба № 9 от 14.03.1991г., извършени по методиката на Националния
център за опазване на общественото здраве, съгласно хигиенно- защитните
зони; както и да посочат мерки при констатирани наднормени стойности.
4. При наличие на няколко съоръжения на различни мобилни оператори
които работят в един и същи честотен обхват да се изиска становище на РЗИ
за ненадвишаване аритметичната сума от плътностите на мощността на ЕМП
на пределно допустимите нива на 1 кв.см. площ.
(3) В срок от 3 работни дни информацията по ал. 2 се публикува на сайта на
Общински съвет Сливен.
Чл.28. (1) Забранява се:
1. свободното пускане на домашни животни на обществени места на територията
на населените места в общината, включително по детските площадки, в дворовете на
учебните, детските и здравните заведения, спортните зали и стадионите, в градините,
парковете и и уличните зелени площи и по тротоарите;
2. организирането, провеждането и участието в борби с кучета и други животни;
3. ловенето и умъртвяването на кучета и котки от лица, които не са оторизирани
от закона или друг нормативен акт, както и измъчването им по какъвто и да било
начин.
4. извеждането на кучета без каишка и повод, и средства за почистване на
екстременти, а на агресивните кучета и кучетата от породите кавказка овчарка,
българско овчарско куче (каракачанско куче), германски дог, немско овчарско куче,
ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер,
9.

питбул, страфорширски териер, мастиф, аржентински дог, ирландски вълкодав и кангал
без намордник.
4. въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено
хранене (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.), магазини, аптеки, лечебни и учебни
заведения и прилежащите им дворове, с изключение на кучета-водачи, придружаващи
незрящи хора и служебни кучета, съпровождащи органите на МО и МВР.
(2) Свободното разхождане на кучета, става само на места, определени със
заповед на кмета/кметския наместник на населеното място.
(3) Отглеждането на животни се извършва по реда на Наредбата за притежаване,
отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен.
Чл.29. (1) Забранено е преминаването на стада през гр.Сливен.
(2) Забранява се пашата на животни в парковете и градините на територията на
община Сливен, включително и в озеленените площи по околовръстните пътища.
(3) Забранява се събирането на стада и извеждането на животните на паша
извън местата и улиците, определени от кметовете и кметските наместници на
съответното населено място на територията на община Сливен.
(4) Собствениците на животните в сборните стада по ал.3 се задължават да
почистват ежеседмично улиците по които преминават животните, по уговорен между
тях график.
(5) Забранява се транспортирането на селскостопански животни от превозвачи
без лиценз за превоз от органите на БАБХ.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
Чл.30. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите са длъжни да осигурят:
1. Съдействие на специализираните служби по опазване на обществения ред при
изпълнение на техните задачи.
2. Спазване на Правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и
сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на
настоящата наредба.
3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни
места.
4. Редовно проверяване на асансьорите и евакуационните съоръжения и
своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби.
5. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и
организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в
жилищните сгради и в площите около тях.
6. Обезопасяване на входните врати на етажната собственост и да контролират
изправността на наличната адресна регистрация.
Чл.31. В сгради, в режим на етажна собственост, се забранява:
1. преграждането на общите части, освен с изричното решение на общото
събрание.
2. складирането на строително и лесно запалими материали, отпадъци и предмети в
общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани,
подпокривни пространство, мазета, шахти и други), които трябва да се
поддържат свободни и проходими.

3. извършването на търговски, стопански и други производствени дейности, с
изключение на разрешените по съответния ред.
Чл.32. Председателите на управителните съвети на сгради в режим на етажна
собственост, съответно управителите и живущите в етажна собственост се задължават:
1. да поддържат в изправност осветителната и звънчевата инсталации.
2. да поддържат в изправност решетките и капаците на избените помещения,
улуците и водосточните тръби към улиците, мазилките и прозорците.
3. да не допускат поставянето на неукрепи предмети на парапетите на
балконите, на прозорците и фасадата, за да не се създава опасност за преминаващите.
4. да не допускат поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите,
освен ако са здраво закрепени и надлежно отводнени.
5. да не допускат изхвърлянето на отпадъци и угарки от балкони и прозорци на
сградите.
Чл.33. За задоволяване на битови потребности, строителни, монтажни или
ремонтни дейности в сградите, етажна собственост, може да се извършват само от
08,0ч. до 14,00ч. и от 16,00ч. до 19,00ч. в работните дни, а със съгласието на
засегнатите собственици и живущи в сградата – и в почивните и празничните дни.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
ОРГАНИЦЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, УСЛУГИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОТО
ХРАНЕНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Чл.34. (1) Разрешеното работно време на заведенията за хранене и развлечения и
други търговски обекти е както следва:
1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено
предназначение от: 06.00 часа до 23.00 часа.
2. за обекти, извън случаите по т.1: от 05.00 часа до 24.00 часа.
(2) Кметът на Община Сливен може по искане на заинтересования търговец, да
промени регламентираното работно време, когато с това няма да наруши обществения
ред и спокойствието на гражданите.
(3) Разрешение за удължено работно време на търговските обекти: заведения за
хранене и развлечения и други обекти за търговия и обслужване, се издава от Кмета на
Община Сливен или упълномощено от него лице за срок от 1 /една/ година.
(4) След изтичане на разрешеното работно време, обектът трябва да е прекратил
всякаква дейност по обслужване на клиентите.
(5) Кметът може да налага предвидените в чл. 31 от Закона за защита от шума в
околната среда принудителни административни мерки.
Чл.35. (1) Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със
заповед на лицето, извършващо дейност в обекта, като се спазват изискванията за
осигуряване на тишината и спокойствието на гражданите.
(2) Работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се
определя със заповед на лицето, извършващо дейност в обекта.
(3) При определяне на работното време на заведенията за хранене и развлечения
с клиенти се спазват следните изисквания:
1.за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено
предназначение от: 06.00 часа до 23.00 часа.
2. за обекти, извън случаите по т.1: от 05.00 часа до 24.00 часа.

(4) Разпоредбите на ал. 3, т. 1 и т. 2 не се отнасят за заведения с нощен режим на
работа, категоризирани като такива по Закона за туризма, за периода на действие на
категоризацията, както и за обекти за обществено обслужване извън чертите на
населените места на територията на Община Сливен
(5) Разрешение за удължено работно време на обекти по ал. 3, т. 1 и т. 2 , се
издава от Кмета на Община Сливен или упълномощено от него лице за срок от 1 /една/
година.
(6) Кметът може да налага предвидените в чл. 31 от Закона за защита от шума в
околната среда принудителни административни мерки.
Чл.36. (1) За издаване на Разрешение за удължено работно време, лицето
осъществяващо дейността подава заявление по образец до Община Сливен. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. Протокол от РЗИ или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ
спазването на хигиенните норми за пределно допустимите нива на шума, измерен в и
около обекта - заверено копие.
2. Удостоверение за категоризация или временно удостоверение за открита
процедура по категоризиране на туристически обект по Закона за туризма - копие или
разрешение от Държавната агенция по хазарта - заверено копие.
3. Договор за охрана чрез СОТ с лицензирана охранителна фирма, а за барове с
нощен режим на работа и дискотеки по смисъла на Закона за туризма – договор за
физическа охрана с лицензирани фирма за извършване на охранителна дейност,
съгласуван с органите на МВР - заверено копие.
4. Съгласие на общото събрание на етажната собственост в случай, че обектът –
заведение за развлечение и хранене, за който се иска издаване на разрешение се намира
в сграда в режим на етажна собственост с предназначение на имотите за жилищни
нужди.
5. Документ, удостоверяващ основанието на което лицето извършва търговска
дейност – заверено копие на документ на собственост или договор за наем.
6. Документ за внесена такса.
7. Пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице.
(2)Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14 работни дни,
след подаване на заявлението.
Чл.37. Издаденото Разрешение за удължено работно време се отнема със заповед
на Кмета на общината в следните случаи:
1. При две или повече жалби на граждани за наднормен шум, придружен с
протокол за измерване на шума от РЗИ Сливен или друга акредитирана
лаборатория за съответствие с Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за
шум в околната среда, отчитаща степента на дисконфорт през различните части
на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната
среда, методите на оценка на стойностите на показателите за шум на вредни
ефекти от шума върху здравето на населението.
2. При констатирано едно административно нарушение по тази Наредба, с влязло в
сила наказателно постановление.
3. По мотивирано предложение от органите на МВР-Сливен.
Чл.38. Собствениците/ползвателите на заведения за обществено хранене и
развлечения са длъжни:
(1) Да поставят на видно място информация за максималния капацитет /брой
места/ на обекта при осъществяване на търговска дейност чрез Удостоверение за
утвърдена категория или друг документ, издаден от общината.

(2) Да създадат предпоставки за безопасното им функциониране.
(3) В случаите, когато в заведение за хранене и развлечения се провежда масово
мероприятие /балове, ревюта, честване на празници и други подобни/, броят на
клиентите не трябва да надвишава броя на местата за консумация, регистрирани в
Удостоверение за утвърдена категория или друг документ, издаден от общината.
Чл.39. (1) Лицата, които провеждат организирани прояви на малолетни и
непълнолетни на обществени места, уведомяват РУ Полиция-Сливен не по-късно от 2
/два/ работни дни преди обявения начален час на проявата, като посочват и нейното
времетраене.
(2) Забранява се допускането на малолетни и непълнолетни в игрални зали,
игрални казина, както и до обществени места, в които се представят програми с
еротично или порнографско съдържание.
Чл.40. Забранява се:
1. Продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18-годишна
възраст;
2. Продажбата на цигари на лица до 18-годишна възраст;
3. Продажбата и сервирането на алкохол на лица в нетрезво състояние.
Чл.41. (1) Собствениците/ползвателите на заведения за обществено хранене и
развлечения и обекти за търговия и обслужване са длъжни да осигурят ефикасна
вентилационна система в обектите, като не се допускат отделяне на дим и миризми.
(2) Собствениците/ползвателите на заведения за обществено хранене и
развлечения и обекти за търговия и обслужване са длъжни де не превишават
допустимите норми за шум спрямо живущите в същата или съседни жилищни и
обществени сгради.
Чл.42. (1) Търговците са длъжни да съхраняват в обекта всички необходими
документи, удостоверяващи правомерното ползване на обекта /документ за собственост
или договор за наем, удостоверение от Агенцията по вписванията, данъчна
регистрация, удостоверение за утвърдена категория, разрешение за удължено работно
време, удостоверение от Агенцията по безопасност на храните, при необходимост и
други документи необходими за извършване на търговската дейност./
(2) Търговците са длъжни да поставят в близост до входа на търговския обект
информация за фирмата и адреса на управление; името и фамилията на лицето,
отговорно за обекта; работното време на търговския обект и телефон за контакти.
Чл.43. На територията на Община Сливен се забранява:
(1) Продажба на хранителни стоки на открито, с изключение на случаите, когато
за същите има издадено временно удостоверение за регистрация на обекта от
Агенцията по безопасност на храните и издадено разрешително от общината по ред,
определен в наредбите на Общински съвет-Сливен, както и по време на панаири,
събори, базари и други.
(2)Продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и
тържища.
(3) Амбулантната търговия.
(4) Продажба на цигари и алкохол от автомати на открито.
(5) Продажбата на открито на тиквени и слънчогледови семки.
(6) Продажба и нарязване на дърва и дървен материал в частни имоти, в които
няма строителство, но се използват за складове за дърва и дървен материал без
съответното разрешително, издадено от Кмета на общината и съгласуване със
специализираните контролни органи: Регионална здравна инспекция - Сливен, Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр.Сливен и други.

(7) Извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги на общински
терени, извън разрешените от общинска администрация места.
(8) Упражняването на търговска, рекламна дейност и услуги, извън случаите,
уредени със закон и без документ, издаден от компетентен орган на общинска
администрация, както и извършването на дейност несъответстваща на посочената в
документа.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.44. (1) Организацията на движение, автобусните линии, маршрутите на
движение и спирките на територията на Община Сливен се определят от общинската
администрация, съгласувано с органите на МВР.
(2) Временни промени в организацията на движението във връзка с провеждане
на спортни и обществени мероприятия се извършва след съгласуване с Кмета на
Община Сливен и РУ “Полиция” гр.Сливен.
(3) Ограничение на скоростта в райони, пътища или части от пътища за
движение в града и населените места на територията на община Сливен, под
максимално допустимата от ЗДвП, се определя от Общината, съгласувано с КАТ, за
което се сигнализира с пътен знак.
Чл.45. (1) Забранява се:
1. движението на верижни машини и машини с шипове по улиците с трайна
настилка на територията на общината
2. престой и паркирането извън изградените паркинги и на забранените от ЗДвП
места;
3. паркирането върху или в близост по-малка от два метра от уличните
противопожарните хидранти;
4. завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркиране с трайни
знаци за паркиране на превозни средства, съоръжения за намаляне на скоростта върху
улици, тротоари, площади и алеи в жилищните комплекси и в откритите паркинги;
5. поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения
върху уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането им с бариери освен в
случаите когато има разрешение от общинската администрация;
6. престоя и паркирането на таксиметрови автомобили с цел изчакване на
клиенти, освен на определените за тази цел таксиметрови стоянки;
7. движението, спирането и паркирането на пътни превозни средства върху
тротоари, тревните площи и алеите в паркове, детски площадки и пешеходни зони.
8. домуването на автобуси и товарни автомобили, строителна мобилна техника
по улици, тротоари, вътрешно комплексни алеи и паркинги.
9. движението на моторни превозни средства без шумозаглушаване или с
неизправно шумозаглушаване;
10. смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на моторни
превозни средства, извън определените за това места.
(2) Общината може да определи специализирани паркинги за паркиране на
МПС, които може да предостави на концесия по установения от закона ред.
(3) Общината може да определя на места за паркиране специализирани клетки,
маркирани по подходящ начин, за МПС на инвалиди, както и за специализирани
автомобили, превозващи пари и други ценности.

Чл.46. (1) Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените
превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на поземлените
имоти, както и в обособените за тази цел обществени паркинги. Забранява се
паркирането им в имоти общинска и държавна собственост, които не са предназначени
за тази цел, включително, на тротоарите, улиците, площадите, зелените площи и
междублоковите пространства и в откритите обществени паркинги.
(2)
Установяване собствениците на превозните средства, паркирани в
нарушение на забраните по ал. 1 и евентуално принудителното преместване на
излезлите от употреба МПС се извършва по реда на Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Сливен.
Чл.47. (1) Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска
тяга на територията на град Сливен.
(2) Движението на пътни превозни средства с животинска тяга, извън
територията на град Сливен, се допуска при спазване на изискванията на Закона за
движение по пътищата и Правилника за прилагането му, след регистрация им в
общината или в съответното кметство. Управляващия ППСЖТ е длъжен да носи
оригинала от документа за регистрация на превозното средство.
(3) Пътните превозните средства с животинска тяга трябва да бъдат боядисани
в жълт цвят, да имат номера /черен цвят/. Регистрационния номер на ППСЖТ съдържа
букви, идентифициращи населеното място и цифри показващи поредния номер на
ППСЖТ. Номерата се изписват с трайна боя на 2-те страни на каруцата.
(4) Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели
или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при
движение от 22:00 часа до 06:00 часа и при намалена видимост - отзад вляво светещо
тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите
трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.
(5) Забранява се движението на ППСЖТ необорудвани със специална
престилка за животински отпадъци.
(6) ППСЖТ могат да се управляват само от пълнолетни лица.
Чл.48. Забранява се премахването или поставянето на пътни знаци маркировки
по уличните платна и тротоарите без разрешение на Общината и КАТ или
използването им за други цели.
РАЗДЕЛ СЕДМИ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ЧИСТОТАТА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО
НА СЪБРАНИЯ, МИТИНГИ И МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ
Чл.49.(1) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от
граждани, сдружения, вероизповедания, политически, религиозни и други обществени
организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите
и манифестациите (ЗСММ).
(2) Писменото уведомление за провеждане на мероприятие по ЗСММ се отправя
до кмета на Общината най-малко 7 работни дни преди началото на мероприятието.
Чл.50. В уведомлението за провеждане на събранието, митинга или
манифестацията се посочват: пълното наименование на организатора и неговото
седалище; имена, адреси и телефони за контакти с представляващите го лица, както и
техните изборни длъжности; целта, мястото, сборен пункт, маршрут на движение,
времето на провеждане и предполагаемия брой на участниците, мерки за осигуряване
на реда охраната и медицинско осигуряване.

Чл.51. Когато за едно и също място, по едно и също време и маршрут на
движение, постъпят повече от едно уведомление или заявление, на следващите по ред
организатори се предлага да посочат друго място и/или време за провеждане на
мероприятието.
Чл.52. (1) Организаторите на проявите по тази глава са длъжни предварително
да ги съгласуват с органите на Пожарна безопасност и спасяване към Областна
дирекция на МВР Сливен, както и да осигурят спазването на обществения ред при
провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява,
както и опазването на имотите, собственост на държавата, общината, юридически и
физически лица от повреждане и/или унищожаване.
(2) Забранява се при провеждането на спортни и други масови прояви на
открити и закрити съоръжения (стадиони, спортни зали), както и на други обществени
места:
1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на други предмети,
предназначението или употребата на които би застрашила обществения ред, живота и
здравето на присъстващите.
2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи
вещества.
3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние.
4. тютюнопушенето в закрити съоръжения.
5. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.
(3) Общината уведомява заинтересованите ведомства за провеждане на
мероприятието/та.
(4) Органите на общинската администрация, със съдействието на полицията,
взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на
обществения ред и безопасността на движението.
(5) Организаторите на проявата заплащат такса, когато това е предвидено в
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от община Сливен.
Чл.53. (1) При нарушения на задълженията по тази глава, контролните органи
съставят актове на нарушителите.
(2) Препис от акта за забраната по чл. 12, ал. 3 от ЗСММ се изпраща на
съответните полицейски органи след изтичане на сроковете по чл. 12, ал. 4 и 5 от
същия закон.
РАЗДЕЛ ОСМИ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.54. (1) Установяването на нарушенията по Наредбата, налагането на глоба
или имуществена санкция, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните
постановления става по ред, определен от Закона за административните нарушения и
наказания /ЗАНН/.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от
упълномощен негов заместник въз основа на акт, съставен от контролните органи.
Чл.55. (1) Кметът на общината организира контрола по спазването на Наредбата.
(2) Контролът по спазване изискванията на настоящата Наредба се осъществява
от Кмета на общината, кметовете на населените места, кметските наместници и
служители на общинска администрация, определени със заповед на Кмета на общината,
органите на МВР Сливен и РЗИ Сливен в рамките на тяхната компетентност.

Чл.56. (1) При констатиране на нарушение по разпоредбите от Наредбата,
контролните органи по чл.55, ал.2 налагат глоби / имуществени санкции и съставят
актове на нарушителите.
(2) За нарушения, извършени при осъществяването дейности на търговски
дружества, учреждения, заведения, организации, административно-наказателна
отговорност носят работниците или служителите, които са ги извършили, както и
ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл.57. (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата Наредба се налага
глоби в размер от 50 лв. до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 100 лв. до
10000 лв., а при повторно нарушение на физическите лица: от 100 лв. до 5000 лв. и
имуществена санкция: от 300 лв. до 50000 лв.
(2) Размерът на глобата/имуществената санкция се определя от наказващия
орган, според тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя.
(3) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е
предвидено по-тежко наказание от друг действащ нормативен акт.
Чл.58. При констатиране на нарушение могат да се съставят предписания с
определяне срока за отстраняването му. При неизпълнение на предписанието в
определения срок, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно
нарушение в съответствие с правилата на тази Наредба.
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок, от влизане в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за
същото по вид нарушение.
2. „Системно“ е извършването на три или повече нарушения в продължение на две
години.
3. „Начин, който пречи носещият ги да бъде разпознат” означава всяко покриване
на лицето частично или изцяло с дреха, плат или друг материал, който създава
пречка лицето да бъде разпознато без използването на специални технически
средства.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от ЗМСМА и влиза в сила
в тридневен срок след публикуването й в средствата за масова информация.
§2. Наредбата е приета от Общински съвет-Сливен с Решение № ….. / …05.2016
г. и отменя Наредба за обществения ред на територията на община Сливен, приета с
Решение № 712 от 29.10.2009 г., изм. с Реш. № 742/26.11.2009г. и Реш
.№792/28.01.2010 год.; Изм.и доп. с Реш. № 900/27.05.2010год. и Изм. с Реш. №
951/12.08.2010 год., Реш. №32/26.01.2012 год. и Реш. №1780/28.05.2015 год.

