На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от
15.12.2020 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. 9 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) управлението на индивидуални електрически превозни средства
(електрически тротинетки, електрически триколки и други ППС, съгласно §
6, т. 18б от ДР на ЗДвП), както и скейтбордове, ролери и други подобни на
територията на пешеходната зона.“
2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
„(6) управлението на велосипеди в пешеходните зони на гр. Сливен, на деца
до 12 години без пълнолетен придружител.“
§ 2. Чл. 20 се изменя и допълва по следния начин:
1. Настоящият текст става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Извън случаите по ал. 1, се допуска в жилищно-строителни урегулирани
поземлени имоти – общинска собственост, с реализирано строителство на
средноетажни жилищни сгради, за които е отстъпено право на строеж върху
общинска земя,
да бъдат
ограждани изцяло
или
частично по
регулационните /кадастралните граници на имота, след писменото съгласие
на Кмета на общината. Огражденията могат да бъдат ажурни огради с
височина до 1м., колчета, бариери или цветарници, без да се препятства
пешеходния достъп през имота.“
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Съгласието по ал. 2 се дава от кмета на общината или определено от
него лице, след писмено заявление от управителя на етажната собственост,
придружено със схема, указваща разполагането на огражденията или
елементите. Към заявлението се прилага протокол от общото събрание, с
решение взето с мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални
части от общите части на етажната собственост.
4. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) Поставените ограждения по ал.1, както и поставените по ал.2 в
отклонение от схемата по ал.3, се премахват по реда на чл. 65 от ЗОС от
служители, определени със заповед на кмета.
5. Създава се нова ал. 5 със следния текст:
„(5) Разполагането на огражденията по ал. 2 се разрешава за срок до 3
години, като общината си запазва правото при възникнали инвестиционни
намерения или изработване на нов или изменение на действащ подробен
устройствен план да измени или оттегли даденото съгласие.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седемдневен срок от приемането й.

