МОТИВИ
За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
обществения ред на територията на Община Сливен
Наредбата е приета с Реш. № 712/29.10.2009г., изм. с Реш. № 742/26.11.2009г. и
Реш. № 792/28.01.2010г.; изм. и доп. с Реш. № 900/27.05.2010г. и изм. с Реш. №
951/12.08.2010г., Реш. № 32/26.01.2012г. и Реш. № 17/28.05.2015г.
Причини, които налагат приемането:
Измененията на Наредбата са свързани със зачестили инциденти, при които се
стига до множество противообществени прояви и физическа саморазправа в района
на учебните заведения и развлекателни обекти. Практиката показва, че същите се
случват в часовете, в които заведенията работят с удължено работно време. Нарушава
се обществения ред и спокойствието на гражданите.
За това Община Сливен бива уведомявана, както от органите на реда, така и с
жалби от граждани.
На първо място, с оглед безопасността на децата въведената забрана за
пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без придружител-пълнолетно
лице след 20.00 часа се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила
на детето.
За гарантиране безопасността на посетителите на заведенията се въвежда
задължение за собствениците, ползвателите и наемателите на заведения да осигурят
охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано с органите на МВР и
извършват проверките съобразно изискванията на Закона за частната охранителна
дейност, като извършват проверките по начин, който не уронва честта и
достойнството на гражданите.
Конкретизират се задълженията за недопускане на лица с огнестрелно, газово и
хладно оръжие, както и предмети, които могат да се използват като оръжие,
включително боксове и бухалки; спрейове със защитен газ, с разяждащи или с
оцветяващи вещества; пиротехнически изделия; наркотични или други упойващи
вещества;
Задължават се собствениците да посочат конкретно отговорно лице за реда в
съответното заведение, което следва да уведомява незабавно органите на реда при
възникнал инцидент, както и да предоставя всякаква информация, включително и
записите от камерите.
Предвид практиката при последните инциденти се конкретизира и
задължението за поставяне на камери, като изрично се предвижда същите да са в
режим на запис, както и се въвежда изрично задължение записите от камерите да се
пазят за определен срок и да се предават незабавно на органите на МВР с цел
разкриване на обективната истина и подпомагане разследващите органи.
Въвежда се задължение при разрешаване издаването на разрешение за
удължено работно време задължително да се вземе становище от органите на МВР,
като по този начин се цели осигуряване безопасността на посетителите.
Предвижда се изрична възможност за кмета на общината да отнема издаденото
разрешение за удължено работно време в случаите, в които от страна на органите на

МВР мотивирано се поиска това във връзка с осигуряване на обществения ред –
задължение на кмета, предвидено и с разпоредбата на чл.44, ал.1, т.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
Освен това се дава разумен едномесечен срок на собствениците на заведенията
да приведат същите в съответствие с изискванията на Наредбата. В случай че това
задължение не бъде изпълнено издадените вече разрешения
Целите, които се поставят: С предлаганите промени се цели не само
подобряване на обществения ред, но и превенция на противоправните прояви,
недопускане настъпването на инциденти и гарантиране сигурността на гражданите на
община Карнобат
Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
От страна на общината не са необходими финансови средства за прилагане на
новата уредба. От страна на извършващите дейност в посочените заведения ще са
необходими финансови средства, с оглед осигуряване на съответните технически
средства – стационарни металдетектори и др., но размерът им е оправдан, предвид
целения ефект.
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако
има такива
При прилагане на измененията се очаква намаляване на инцидентите, поголяма сигурност за посетителите на заведенията, предотвратяване извършването на
престъпления, в това число и разпространението на наркотици.

До
Общински съвет
Гр. Сливен
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стефан Радев – Кмет на община Сливен
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на
територията на Община Сливен
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В Община Сливен е получено писмо с вх. № 2400-120 от 18.01.2016г. от
началника на РУ Сливен, в което се излагат доводи за промени в сега действащата
наредба за обществения ред на територията на Община Сливен.
Според Началника на РУП Сливен през последните месеци се наблюдава
тревожна тенденция, според която част от питейните заведения и тези за обществено
хранене не спазват определеното им работно време и така допускат нарушение на
обществения ред на територията на град Сливен.
В следствие на това са зачестили инцидентите, свързани с противообществени
прояви и физическа саморазправа в района на развлекателни обекти и питейни
заведения. В тази връзка предлага да бъдат внесени промени в сега действащата
Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Сливен, свързани
с удълженото работно време на търговските обекти и питейните заведения. По този
начин търговските обекти и питейните заведения ще работят след 23.00 часа след
спазване на предварително зададени условия, които да гарантират недопускането на
противообществени прояви, намаляване на инцидентите, по-голяма сигурност за
посетителите на заведенията и предотвратяване извършването на престъпления.
С предлаганите промени се цели не само подобряване на обществения ред, но и
превенция на противоправните прояви, недопускане настъпването на инциденти и
гарантиране сигурността на гражданите на община Сливен.
От страна на общината не са необходими финансови средства за прилагане на
новата уредба. От страна на извършващите дейност в посочените заведения ще са
необходими финансови средства, с оглед осигуряване на съответните технически
средства – стационарни металдетектори и др., но размерът им е оправдан, предвид
целения ефект.
При прилагане на измененията се очаква намаляване на инцидентите, по-голяма
сигурност за посетителите на заведенията, предотвратяване извършването на
престъпления, в това число и разпространението на наркотици.
Доколкото предлаганите промени за изменение и допълнение на Наредбата са
подзаконов нормативен акт, същите са в съответствие са Европейската харта за
местно самоуправление.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлагам
Общинския съвет да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
§ 1 В чл. 4а. ал. 2 се добавя ново изречение със следното съдържание:
„Разрешението за удължено работно време се издава за срок не по-дълъг от
една календарна година”.
Разпоредбата придобива следната редакция:
чл. 4а, ал.2 „Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята
дейност след 00.00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно
време, издадено от кмета на общината или упълномощено от него лице, при
условията и ред посочен в настоящата Наредба и нормативната уредба на община
Сливен. Разрешението за удължено работно време се издава за срок не по-дълъг от
една календарна година”.
§ 2 чл. 4а ал. 3 т. 1 придобива следната редакция:. „Заверено копие от Протокол
от РЗИ-Сливен или друга акредитирана лаборатория, удостоверяващ спазването на
еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период – от 23.00
часа до 07.00 часа, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. (обн., ДВ бр.58 от
18.07.2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението”.
§ 3 Чл.4а, ал. 3 т.2 придобива следната редакция: „Заверено копие на
Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита
процедура по категоризиране на туристически обекти по Закона за туризма или
разрешение от Държавната агенция по хазарта”.
§ 4 В чл. 4а, ал.3 се създава нова т.4 със следното съдържание: „Съгласуван
план за охрана с началника на съответното РУ „Полиция“, с приложени в него
предписания от органите на МВР и положително становище от ОД на МВР Сливен”.
§ 5 В чл. 4а, ал.3 се създава нова т. 5 със следното съдържание: „Пълномощно,
ако заявлението се подава от упълномощено лице”.
§ 6 В чл. 4а, ал. 4 се добавя ново изречение със следното съдържание: „За
издаване на разрешението се заплаща цена на услугата, съгласно Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги и
предоставяни права на територията на община Сливен”.
Разпоредбата придобива следната редакция:
Чл.4а, ал.4: „Разрешението за удължено работно време се издава в срок от 14
работни дни, след подаване на заявлението. За издаване на разрешението се заплаща
цена на услугата, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община
Сливен”.
§ 7 В чл. 4а, ал.5, т. 1 се прави следното изменение: Изразът „РИОКОЗ” се
заменя с израза „РЗИ”.
§ 8 В чл. 4а, ал. 5 се създава нова т. 3 със следното съдържание: „При
мотивирано искане от органите на ОД на МВР Сливен, във връзка с неизпълнение на

плана за охрана или с нарушаване на обществения ред при или по повод
функционирането на обекта за период от 2 месеца”.
§ 9 В чл. 4а, ал. 5 се създава нова т. 4 със следното съдържание: „При
констатирано пренебрегване на забраната за продажбата на алкохолни напитки на
лица, регламентирана в чл. 54 т.1 от Закона за здравето, за срок от три месеца”.
§ 10 В чл.4а, съществуващата ал. 6 придобива следната редакция: „Не се издава
разрешение за удължено работно време когато:
1. Не са представени всички изискуеми документи по ал.3, респективно
представените документи не отговарят на изискванията.
2. Ако обектът се намира в многофамилна жилищна сграда.
3. При мотивирано искане от органите на ОДМВР Сливен.
§ 11 Съществуващите алинеи 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, ал.8, ал.9 и
ал.10.
§ 12 Въвежда се нов чл. 4б със следното съдържание:
Чл. 4б. Собствениците /наемателите, ползвателите/ на развлекателни заведения
са длъжни:
1. Да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано
с органите на МВР и при съобразяване изискванията, посочени в чл. 30 от Закона за
частната охранителна дейност.
2. Да организират контролно-пропускателният режим в заведенията с оглед
недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, които
могат да се използват като оръжие, включително боксове и бухалки; спрейове със
защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; пиротехнически изделия;
наркотични или други упойващи вещества.
3. Да оборудват заведенията: дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, барказина, бар-вариете, нощни барове с и без програма, с необходимите технически
средства за откриване на хладно и огнестрелно оръжие, като осигурят: непрекъснато
видеонаблюдение с камери в режим на записване, паникбутони, стационарни
детектори за метал.
4. Да осигурят техническа възможност записите от видеокамерите да бъдат
предоставени на органите на МВР незабавно при поискването им. Да съхраняват
записите от видеокамерите за срок от 30 дни.
5. Да поставят на видно за клиентите място информация за максимален
капацитет на обекта при започване на търговска дейност.
6. Да поставят на видно за клиентите място информация за използването на
технически средства за видеонаблюдение и контрол на обекта.
§ 13 Въвежда се нов чл. 5а със следното съдържание:
Забранява се:
1. носенето на огнестрелно и газово оръжие в заведения, дискотеки,
училища и други обществени сгради – с изключение на охраната на
изброените.
2.продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18 години;
3. продажбата на тютюневи изделия на лица до 18 години;
4. продажбата и сервирането на алкохол на лица в явно нетрезво състояние;
5. посещаването на питейни заведения, дискотеки, интернет клубове и
други обществени места от малолетни и непълнолетни деца без придружител след

20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако
детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст., съгласно чл.8, ал.3
от Закон за закрила на детето.
§ 14 В чл. 21а, ал.5 се прави следното изменение и допълнение: Изразът „на
предната” се заличава и се заменя с израза „от двете страни”.
Разпоредбата придобива следната редакция:
чл. 21а, ал.5 „Регистрационните номера се изписват на двете страни и задната
страна на каруцата, като съдържат букви, идентифициращи населеното място и
цифри, съответстващи на поредния номер на вписването в регистъра”.
§ 15 Създава се чл. 57, както следва:
Ал.1 На едноличните търговци и юридическите лица, извършили или
допуснали нарушаване на разпоредбите на чл. 4б се налага имуществена санкция в
размер от 1000 до 50000 лв.
Ал.2 За нарушение на забраната на чл. 5а се налага глоба или имуществена
санкция по реда и в размера, установен в Закона за закрила на детето.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен,
собствениците /наемателите, ползвателите/ на развлекателни заведения са длъжни да
ги приведат в съответствие с изискванията на чл. 4б.
§ 2. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Сливен,
собствениците /наемателите, ползвателите/ на развлекателни заведения са длъжни да
представят положително становище от органите на МВР по реда предвиден в чл. 4а,
ал.3 т. 4.
§ 3. При неизпълнение на изискванията на тази наредба в срок от 30-тридесет
дни от влизането й в сила издадените по досегашния ред разрешения за удължено
работно време губят правното си действие.
Внася:
КМЕТ:
СТЕФАН РАДЕВ
Съгласували:
Зам. кмет
Румен Иванов
Секретар
Валя Радева
Изготвил:
Юрисконсулт
Милена Динева

