На заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок, считано от 02.04.2018 г. за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен.
Предложенията могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg.
ПРОЕКТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на
община Сливен
§ 1. В Чл. 28 ал. 1 се изменя както следва:
„(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 здравни заведения, спортните зали и стадионите, в градините,
парковете 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 повод и средства за почистване на екскременти, а на
агресивни кучета и без намордник.
5. Въвеждането на кучета в закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене,
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.
6. Приютяване и отглеждане на безстопанствени животни във входовете и прилежащите
територии на жилищните сгради.“
§ 2. В чл. 36, ал. 1, т.3 придобива следното съдържание:
Писмено положително становище от ОД на МВР“.
§ 3. В чл.38, ал. 2 се изменя така:
„Да създадат условия за безопасното им функциониране, като:
1. Да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, съгласувано с
органите на МВР и при съобразяване изискванията, посочени от Закона за частната
охранителна дейност.
2. Да организират контролно-пропускателния 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 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 осигурят отговорник по сигурността, който при възникване на инцидент незабавно
да уведомява органите на МВР и незабавно да им предоставя видеозаписите.
6. Изискванията по т.1- т.5 се отнасят за заведенията за хранене и развлечение работещи
след 23 ч.“
§ 4. В чл. 47, се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1 със следното съдържание: „Забранява се движението на пътни
превозни средства с животинска тяга по бул.„Цар Симеон“, бул.Ст. Караджа“, бул.
„Братя Миладинови“, бул.“Стефан Стамболов“, бул.„Хаджи Димитър“, бул.„Панайот
Хитов“, бул.„Георги Данчев“, бул.„Шести септември“, бул.„Янко Сакъзов“,
бул.„Тракия“, бул. „Банско шосе“, бул. „Христо Ботев“, ул.„Великокняжевска“,
ул.„Елисавета Багряна“, ул. „Г.С.Раковски“, ул.„Генерал Скобелев“, ул.„Асеновска“,
ул.“Патриарх Евтимий“, ул. „Попска“, ул. „Димитър Пехливанов Добрович“.
2. Ал. 2 се изменя по следния начин: След думата „тяга“ текста „извън
територията на
град Сливен“ се заменя с текст „на територията на Община Сливен“.
3. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание: „Забранява се движението на
ППСЖТ по общинските полски пътища през зимния период от 17:00 ч. до 07:00 часа,
а за летния период от 20:00 ч. до 07:00 часа.
Допълнителни разпоредби
§ 5. В Допълнителни разпоредби се добавят нови точки:
1. Създава се нова т.4 със следното съдържание:
„Амбулантна търговия“ е търговия на открито без определено за целта място.“
2. Създава се нова т. 5, както следва:
"Агресивни кучета" са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция,
насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество
би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

