Мнения, становища и препоръки към предложените изменения и
допълнения на наредбата, може да изпращате на официалната интернет
страница на община Радомир www.radomir.bg и на имейла на община
Радомир - obhtinaradomir@abv.bg или писмено в деловодството на
общината.

Мотиви: Необходимостта от промяна е във връзка със сезонната
работа на част от обектите/нощни и полунощни заведения/ на територията
на община Радомир, както и с цел поддържане на чистотата и опазване на
околната среда на територията на община Радомир, с оглед
предотвратяване на нарушенията и нанасянето на щети.

Проект:

За изменение и допълнение на Наредба №1
за обществения ред на територията на община Радомир/приета с
Решение №59 по Протокол №4/26.04.2013г./ на Общински съвет
Радомир

Чл.19, ал.1 се изменя, както следва:
Становище от РУ – Радомир за липса на констатирани нарушения на
обществения ред свързани със обекта през последните 12 /дванадесет/
месеца назад от датата на подаване на заявлението.
чл. 31, се изменя както следва:
- т. 4. Преместването на съдовете за битови отпадъци и съдовете за
разделно събиране на масово разпространени отпадъци от определените
им места, без разрешение на общинската администрация.
- нова т. 5. Изваждане на отпадъци от съдовете за отпадъци в т.ч. и от
специализираните /разделно събиране/.
- нова т. 6. Умишленото увреждане на съдовете за битови и разделно
събирани отпадъци.
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чл. 33. Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни и птици
в реки, басейни, дворове и други места, освен на определените за тази цел
места от постоянна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината.
чл. 34. Забранено е късането на цветя, повреждането и унищожаването на
цветни алеи и дървета по улиците (тротоарите) и парка, унищожаването на
фиданки и насаждения от горския фонд и в земите на частни стопани и
използването на междублоковите пространства – общинска собственост за
земеделски цели.

чл. 39, ал. 2. Забранява се отглеждане на селскостопански животни, птици,
зайци, пчелни семейства, влечуги и др. в жилищните сгради в режим на
етажна собственост, както и в общите им части – сервизни помещения,
тавани, балкони, мазета и гаражи.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

&4 Измененията и допълненията в Наредба №1 за обществения ред на
територията на община Радомир, влизат в сила от 15.05.2016г.
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