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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПРОВАДИЯ

НАРЕДБА
№7
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ГЛАВА ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
ЧЛ.1.Настоящата наредба урежда реда и условията за опазване и
поддържане на чистотата, естетическия вид и оптималните жизнени
характеристики на околната среда на територията на община Провадия.
ЧЛ.2.Наредбата се прилага на територията на Община Провадия и се
отнася до всички лица, които живеят или временно пребивават в общината,
както и до юридическите лица със седалище или осъществяващи дейност в
нея.
ГЛАВА ВТОРА: ОПАЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА.
РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА.
ЧЛ.3.За опазване здравето на хората и защита на растенията и животните,
природните и културни ценности от вредни въздействия при изменение
качеството на атмосферния въздух се забранява:
(1).изгарянето на органични (растителни и животински) и неорганични
(пластмасови и гумени ) отпадъци;
(2).паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха
трева;
(3).изхвърлянето и изпускането на газове, вещества и материали, които
водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяват атмосферния
въздух с вредни вещества (замърсители) над нормите за допустими
емисии.
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ЧЛ.4.Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да
осигурят вентилационна и пречистваща система на обекта, недопускаща
замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места.
РАЗДЕЛ ВТОРИ. ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ.
ЧЛ.5.Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да
осигурят нормалната акустична среда извън обекта.
ЧЛ.6. За предотвратяване на шумовото замърсяване и с цел осигуряване
почивката
и
спокойствието
на
гражданите
се
забранява:
(1).използването на технически съоръжения и технологии, водещи до
превишаване на хигиенната норма от 60 децибела (в светлата част на
денонощието) и 50 децибела (в тъмната част на денонощието) в границите
на населените места;
(2).демонстративното или групово шофиране на мотоциклети, мотопеди и
автомобили по улиците на населените места;
(3).форсирането на място на двигателите на моторни превозни средства,
както и продължителната им работа на празен ход;
(4).предизвикването на шум, независимо от произхода му, нарушаващ
спокойствието на гражданите, над допустимата норма от 60 децибела (през
деня) и 50 децибела (през нощта).
РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОПАЗВАНЕ НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ, ПО
ПОРЕЧИЯТА НА РЕКИТЕТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ.
ЧЛ.7.Отпадъчните води в зоните без канализация се събират и
обезвреждат, съгласно санитарно хигиенните и екологични изисквания от
собствениците на съответните производствени и животновъдни обекти.
ЧЛ.8.Гражданите, ползващи места за отдих по поречията на реките и
около другите водоеми са длъжни да спазват норми за опазване на
околната среда;
ЧЛ.9. Забранява се:
(1).изливането (изпускането) на замърсени води по улиците, площадите и
местата за обществено ползване, както и в открити септични ями;
(2).заустването на битови отпадни води в дъждовната канализация;
(3).прането и използването на повърхностно активни вещества във водните
обекти, с изключение на специално определените за целта места;
(4).миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на
моторни превозни средства, извън определените за целта места;
(5).пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които
се формират отпадъчни води, без необходимите пречиствателни
съоръжения;
(6).отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения,
водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници;
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(7).отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и ями,
както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на
общината;
(8).замърсяването на водоизточници с отпадъци и отпадни вещества, както
и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;
(9).замърсяването на влажните зони (заливните тераси) и бреговете на
реките с отпадъци;
(10).добивът на инертни материали от коритата на реките без
разрешението на компетентните общински и държавни органи, извън
определените за тази цел места;
(11).търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и
ползването на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от
компетентните органи.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ И ПОЧВИТЕ.
ЧЛ.10.Собствениците и ползвателите на земеделски земи са длъжни да ги
опазват от замърсяване, заблатяване, засоляване, ерозия и други
увреждания.
ЧЛ.11.В своята дейност земеделските производители са длъжни да
прилагат утвърдената за страната и региона добра земеделска практика
(норми и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди
и растежни регулатори) с цел:
(1).да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвените води;
(2).да произвеждат растителна и животинска продукция, която да отговаря
на утвърдените хигиенни норми;
(3).да спазват ограничителния режим на ползване на земите около
санитарно-охранителните
зони
за
питейно
водоснабдяване.
ЧЛ.12.(1). Всякакъв вид строителство върху земеделски земи се извършва
само при условията на “Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи”
(Д.В., бр.48/1998 г.) и/или след влязло в сила Решение на Комисията за
земеделските земи (КЗЗ) за промяна предназначението на земята;
(2).Строителството на разрешен обект върху земи от I – VI категория се
осъществява след отнемане, депониране и оползотворяване на хумусния
пласт на почвата.
ЧЛ.13.Задължават се всички физически и юридически лица, извършващи
дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) в и
извън територията на населените места, в едномесечен срок от
приключване на дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт,
растителната покривка и съществуващата улична и тротоарна настилка.
ЧЛ.14. Забранява се:
(1).нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването на
инертни материали и чимове от земеделски земи;
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(2).промяната
или
унищожаването
на
противоерозионни,
хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границата на
имотите или на опорната мрежа на плановете за земеразделяне в
землищата.
ЧЛ.15.Ползването на общински терени за паша се извършва по реда,
определен от{{Наредбата за животновъдната дейност на територията на
Община Провадия}}.
РАЗДЕЛ ПЕТИ. ОПАЗВАНЕ НА ПАРКОВЕТЕ, ГРАДИНИТЕ,
ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ,
КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ.
ЧЛ.16.Обект на опазване на територията на Общината са:
1.всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни
дървета и декоративната растителност;
2.междублоковите пространства;
3.детските и спортните площадки;
4.зелените площи в околностите на населените места;
5.поречията на реките;
6.зоните край микроязовирите;
7.зелените ивици и трайните насаждения по улиците, пътищата и
магистралите;
8.паметниците на културата;
ЧЛ.17.Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните имоти
се опазва от собствениците.
ЧЛ.18.За опазване на тревните площи, декоративната растителност,
парковите съоръжения и чистотата на територията около търговските и
други обекти за обществено обслужване отговарят лицата, осъществяващи
търговска дейност.
ЧЛ.19.Инвеститорите и изпълнителите на строителство са длъжни:
1.да имат писмено разрешение от Кмета на Общината за отсичане на
растителност, когато това се предвижда в проекта;
2.да заплащат в общината обезщетение за предвидената за унищожаване
растителност и я възстановят по предвиден от общината ред;
3.да вземат необходимите мерки за опазване на озеленените площи и
декоративната и храстова растителност от повреди и наранявания;
4.да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на озеленените
площи и декоративната растителност;
5.при преминаването на подземни и други инженерни проводи и
съоръжения в озеленените площи да възстановят съответния терен.
ЧЛ.20.С цел опазване на тези обекти се забранява:
1.увреждането или изкореняването на декоративни дървета и храсти;
2.отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите, когато
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представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите, след
получаване на разрешително от Община Провадия;
3.унищожаването на зелените площи и насаждения;
4.нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене
и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на
кората, палене на огън или по друг начин;
5.късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури;
6.събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените площи
без разрешение от Кмета на Общината;
7.намаляването на короните на дърветата, без писмено разрешение от
Кмета на Общината;
8.преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в
озеленените площи, без да е извършено съгласуване с техническите
служби на общинска администрация и заплатено обезщетение;
9.присвояването, повреждането и разместването на пейките, съоръженията,
кошчетата за отпадъци, декоративните елементи и скулптури,
осветителните
тела,
електрическите
и
водни
инсталации;
10.лепенето на афиши, плакати, други информационно рекламни
материали и некролози по стените и фасадите на сгради, огради,
паметници на културата, подлези, спирки, стълбове и други обществени
места, както и окачването на рекламни материали по дърветата и в
парковете;
11.писането и драскането по стените и фасадите на сгради, огради,
паметници на културата, подлези, спирки, стълбове, дървета и други
обществени места;
12.демонтирането, увреждането, унищожаването и присвояването на
паметници, паметни плочи, знаци, улични табели и елементи от
техническата инфраструктура;
13.ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените
площи на населените места;
14.използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с
търговска и рекламна цел.
РАЗДЕЛ ШЕСТИ. ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ, ГОРИТЕ И ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ.
ЧЛ.21.(1).В защитените територии е задължително спазването на
изискванията на Закона за защитените територии, заповедта за обявяване
на защитените територии и плана за управлението им.
(2).Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитени
територии се извършва в съответствие с режима, установен по реда на ЗЗТ,
със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитените
територии, устройствените и технически планове и проекти.
(3).Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и
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промяната предназначението на съществуващите обекти, за които не се
изисква ОВОС, се извършват след писмено съгласие на МОСВ.
ЧЛ.22.Забранява се изкореняването, отсичането, кастренето или
увреждането по друг начин на дървесни видове и растения, обявени за
защитени.
ЧЛ.23.Дивите растения и животни подлежат на опазване и разумно
ползване. Забраняват се действия и ползване на диви животни и растения в
количества, срокове и начини, които водят до застрашаване на
популацията или пречат на нормалното им възпроизводство.
ЧЛ.24.За защитените животински видове се забранява:
1.всички форми на умишлено улавяне и убиване, с каквито и да е уреди,
средства и методи на екземпляри в техните ареали;
2.преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване,
отглеждане на малките, презимуване и миграция;
3.унищожаване или вземане на яйца, разрушаване, увреждане или
преместване на гнезда, увреждане или унищожаване на места за
размножаване и почивка.
ЧЛ.25.За защитените растителни видове се забранява:
1.бране, отрязване, изкореняване или друг начин на унищожаване в
техните естествени находища на разпространение;
2.притежаване, транспортиране, търговия и предлагане за продажба или
размяна на взети от природата екземпляри.
ЧЛ.26.(1).Забранява се събирането на лечебни растения по начини и със
средства, които водят до увреждане на находищата им,намаляване на
техните ресурси и биологично разнообразие;
(2).Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и
търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване
и ползване в нарушение на заповедта за обявяването му.
ЧЛ.27.За защитените диворастящи лечебни растения се забранява:
1.сечта, брането, изкореняването, хербаризирането, независимо от тяхното
състояние и фаза на развитие;
2.унищожаването и увреждането на находищата им;
3.събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни
органи;
4.пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд,
когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на
определени видове лечебни растения.
ЧЛ.28.Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на
горите е в интерес на собствениците и обществото. Задължават се:
1.Кметовете (Кметските наместници) съвместно с длъжностните лица от
лесничейството да определят и обозначат местата за паркиране,
лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности. На тези места
се поставят указателни табели за спазване на противопожарните правила в
горите;
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2.притежателите на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти,
граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;
3.собствениците или ползвателите на гори, които с действието или
бездействието си са до-вели до увреждане на горите или ерозиране на
почвите, са длъжни да ги рекултивират и залесят;
ЧЛ.29.Забранява се:
1.сечта и добиване на дърва за огрев и дървен материал без писмено
разрешение
от
лесничейството
и/или
Кмета
на
общината;
2.сечта на територията на общината в нарушение на условията, сроковете и
начините, указани в Закона за горите, Закона за опазвана на
селскостопанското имущество, наредби и заповеди, издадени от
общинските органи;
3.странични ползвания – добив на смола, борина, сено, кори, семена,
инертни материали, гъби, билки, горски плодове, животни, които не са
дивеч, и други (без ползване на дървесина), когато същите се отнасят за
защитени със закон растителни и животински видове;
4.пашата на селскостопански животни в общинските гори, без годишно
позволително и след решение на Общинския съвет, съгласно Закона за
горите;
ЧЛ.30. Добивът на дървен материал от горите – собственост на общината,
се извършва съгласно одобрени лесоустройствени проекти, от общината
или от физически или юридически лица, след провеждане на търг или
конкурс.
ЧЛ.31.Строителството в горите се разрешава при условията и по реда на
Закон за устройство на територията.
ЧЛ.32.Забранява се риболова и лова на територията на общината в
срокове, количества, средства и начини, освен регламентираните в Закона
за рибарството и аквакултурите и Закона за лова и опазване на дивеча.
ГЛАВА ТРЕТА. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ЧИСТОТАТА.
ЧЛ.33.С тази глава се уреждат правата и задълженията на община
Провадия, гражданите, юридическите лица и други организации във връзка
с поддържане и опазване на чистотата и със събирането, извозването и
обезвреждането на следните отпадъци:
1.твърди битови отпадъци (ТБО) от домакинства и стопански обекти;
2.разрешени производствени отпадъци;
3.строителни отпадъци и земни маси;
4.животински отпадъци и отпадъци от селскостопанска дейност.
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
ЧЛ.34.Кметът на общината, респективно общинската администрация е
длъжен да планира, организира и контролира дейностите по третиране на
ТБО на територията на Общината. За целта:
1.разработва програма за управление на дейностите по ТБО в съответствие
с изискванията
на Закона за управление на отпадъците;
2.организира и осигурява изграждането, поддържането, рекултивацията и
закриването на депа за третиране на ТБО или проучва и предлага за
съвместно изграждане и/или използване с други общини на депа, техника и
съоръжения за третиране на битови отпадъци;
3.осигурява достатъчно съдове за ТБО, така че при определена честота на
извозване да не се допуска препълването им и ги поддържа в изправно
състояние;
4.проучва потребностите на всички населени места на територията на
Общината, свързани с третиране на ТБО;
5.определя и изгражда площадки за поставя-не на съдовете за смет;
6.определя прилежащи части към сгради и терени, отговорността за
почистването на които носят техните собственици, а ако са отдадени под
наем – наематели;
7.организира дни за почистване на територията на населените места, с
участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други,
като осигурява необходимите транспортни и технически средства;
8.Кметовете на населените места и Кметските наместници носят
отговорност за допускане създаване на нерегламентирани сметища;
9.организира и осигурява почистването, в т.ч. и от сняг и лед на уличните
платна, площади, алеи, паркове, автобусни спирки и други обществени
места;
10.разработва и предлага за утвърждаване от Общинския съвет на такси по
Закона за местните данъци и такси, свързани с третирането на ТБО;
11.разработва тарифа с цени за депониране на разрешените от общината
отпадъци от фирми и други организации на общинското депо;
12.сключва договори за третиране на битови и строителни отпадъци,
съгласно чл.16, ал.2 и чл.18, ал.1 от ЗУО (Д.В 86/03г.), които да се
предоставят при поискване от общинските съветници. Разработва списък
на разрешените за изхвърляне отпадъци на общинското депо.
13.обявява телефон и длъжностно лице, на което гражданите могат да
сигнализират за нарушения и правят предложения, свързани с дейностите
по третиране на битови отпадъци, поддържане и опазване на чистотата;
14.проучва възможностите и осъществява схеми за разделно събиране на
битови отпадъци;
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15.определя видовете ТБО, които ще се събират разделно, както и
кварталите, районите и населените места, където ще се извършва раздел-но
събиране;
16.обявява чрез местните средства за масово осведомяване графици за
разделно събиране на ТБО и изискванията на настоящата наредба;
17.контролира изпълнението на договорните задължения от страна на
фирмите, извършващи съответната дейност по третиране на ТБО в т.ч.
17.1.спазване на графиците и маршрутите за събиране на ТБО и
почистване на обществени места;
17.2.качество на извършваната услуга.
РАЗДЕЛ ВТОРИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ФИРМИ.
ЧЛ.35.Задължения на специализираните фирми по чистотата:
1.депонирането на ТБО да се извършва само на регламентирани депа;
2.извозва ТБО от сградите по всички улици и квартали в съответните
населени места, съгласно утвърден график;
3.работниците, събиращи ТБО, задължително измитат и връщат обратно в
съдовете, разпилените от тях отпадъци;
4.поставя съдовете за ТБО на определените за това места и ги почиства при
допускане на разпиляване при извозването на отпадъците;
5.съдовете за смет се обеззаразяват и дезинфекцират през периода априлноември;
6.осигурява, при заявка от граждани извозването на големогабаритни
битови и строителни отпадъци от ремонт на жилища, срещу заплащане,
определено с Наредбата по Закона за местните данъци и такси;
ЧЛ.36.Правата на специализираните фирми по чистотата се регламентират
в договорите, сключени за осъществяване на дейността.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
ЧЛ.37.Гражданите и представителите на юридическите лица имат право:
1.да изискват от общината да изпълнява задълженията си по чл.34;
2.да изискват от специализираните фирми да изпълняват задълженията си
по чл.35;
3.да сигнализират в общинската администрация за нарушения от
специализираните фирми по третиране на ТБО;
4.да сигнализират в общинската администрация за неспазване
изискванията на тази наредба от граждани, фирми и други;
5.да правят предложения за подобряване организацията и осъществяване
на дейностите по третирането на ТБО;
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6.при осигурени условия от Община Провадия, гражданите, фирмите и
другите организации писмено заявяват пред общинска администрация
желанието си за участие в системата за разделно събиране, най-късно до 31
октомври на преходната година.
ЧЛ.38.Поддържането и опазването на чистотата и естетическия вид е
отговорност и задължение на:
(1).собственици, наематели и ръководители на фирми, учреждения и
обществени организации по отношение на техните имоти и прилежащите
им територии;
(2).домоуправители, а ако няма избрани такива на всички живеещи в
съответната сграда, по отношение на предназначените за общо ползване
части на сгради и прилежащите им територии;
(3).гражданите по отношение на индивидуалните имоти и прилежащите им
територии.
ЧЛ.39.Задължават се ръководителите на предприятия, учреждения,
организации, фирми и граждани да:
(1).да предоставят ежегодно, в срок до 31 март, в община Провадия
информация за резултатите от собствения си мониторинг на дейности, при
които се отделят вредни, емисии, отпадни води и отпадъци;
(2).поддържат външните части на сградите и имотите в естетически и
безопасен
за
живота
и
здравето
на
гражданите
вид;
(3).поддържат чистотата в притежаваните имоти и прилежащите им
терени;
(4).почистват от паднали листа, сняг и лед тротоарите и /или/ прилежащите
части към имотите.
ЧЛ.40.Гражданите и юридическите лица са длъжни:
1.да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове и места;
2.да събират по отделно (ако са на територията на населени места и/или
райони, определени за разделно събиране) в определените от общината
съдове за ТБО;
2.1.хартия, в т.ч. картон, велпапе и мукава, амбалажна хартия, вестници,
списания,
брошури,
книги,
архиви
без
машинки
и
др.;
2.2.пластмаси, в т.ч. полиетилен високо налягане (торби от едър и дребен
амбалаж), полиетилен ниско налягане (кофи, щайги, бидони, саксии,
корита и др.);
2.3.полистирол (кофички от кисело мляко, чашки от кафе и други напитки,
чинийки за еднократна употреба и други подобни);
2.4.стъкло без капачки и др. примеси, в т.ч. безцветни трошки от куха
стъклария, зелени трошки, плоско стъкло (прозрачно);
2.5.метали, в т.ч. стомана и чугун, алуминий от бита, месинг, бронз и мед
от бита;
3.да предават (в случаите на предходната точка) на определените от
Общината организации разделно събираните отпадъци по предварително
обявената схема;
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4.да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за
ТБО, да затварят капаците им и да поддържат чистотата около тях;
5.да паркират МПС по тротоари и улични платна така, че да не затрудняват
обслужването
на
съдовете
за
ТБО,
сметопочистването
и
снегопочистването;
6.да прибират в срок от 48 часа складираните на тротоарите дърва,
въглища, други горивни и строителни материали.
ЧЛ.41.Гражданите
и
юридическите
лица
причинители
на:
(1).строителни отпадъци ги събират и извозват със собствен превоз на депа
(площадки), определени от Общинската администрация;
(2). земни маси да ги извозват на депо за използване за рекултивация на
нарушени терени;
(3).организират сами извозването и обезвреждането на отпадъци извън
битовите до депо, ако депонирането им е разрешено от общината;
(4).производствени отпадъци са отговорни за тяхното събиране, временно
съхранение в собствени съдове на площадката на производителя и
извозването им със собствен превоз до депо или до преработващата фирма,
при спазване на екологичните изисквания;
(5).опасни отпадъци от производствената дейност да ги съхраняват,
извозват и обезвреждат, съгласно изискванията на действащото
законодателство, третиращо опазване на околната среда и само по
указание на компетентните органи;
ЧЛ.42.Почистването на района на пазара, места за улична търговия,
паркингите, районите на автогарата, жп. гарите и жп. спирките се
осигурява от физическите и юридически лица, които ги стопанисват и
експлоатират.
ЧЛ.43.Специфичните отпадъци от здравните заведения се предават за
обезвреждане в специално изградени за целта пещи, съгласно действащото
законодателство.
ЧЛ.44.Забранява:
се:
1.използването на друг тип съдове за смет, освен приетите от общината;
2.разместването на съдовете за смет от определените места;
3.изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги увредят в
т.ч. течни, боядисващи, пожароопасни, строителни, експлозивни, опасни,
токсични, болнични, животински, както и на:
3.1.предмети, които биха повредили съдовете за смет и сметосъбиращите
машини;
3.2.животински и растителни отпадъци;
3.3.едрогабаритни предмети от бита, които не се побират в съдовете за
ТБО;
3.4.земни маси и строителни отпадъци;
3.5.незагасена жар, фасове и паленето на огън в съдовете за смет.
4.изхвърлянето на ТБО от балкони и жилищни сгради на обществени
места;
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5.паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ
обслужването им.
ЧЛ.45.Забранява се замърсяването на обществени места от:
1.складирането върху тротоари и/или улични платна на амбалаж или стоки,
строителни материали, извън необходимото технологично време за
извършване на товаро-разтоварни работи, освен в случаите, когато има
разрешение от Общината;
2.изхвърлянето на хартии, опаковки, остатъци от храни и цигари (фасове),
стъкла и стъклен амбалаж, текстилни и други отпадъци извън съдовете
(кошчетата за улична смет;
3.изливане на отпадни води по тротоари, улични платна, площади, зелени
площи и други;
4.движението на превозни средства с животинска тяга, които не са
оборудвани с престилки за животните, кофа, лопатка и метла;
5.оставянето на открито труповете на умрели животни, както и
замърсяването на местата за обществено ползване и почвата с пестициди,
соли, строителни и промишлени отпадъци;
6.транспортирането на инертни и течни материали и продукти, земни маси,
селскостопанска продукция, леки вторични суровини и други отпадъци в
неуплътнени каросерии и/или без предпазна мрежа или чергило;
7.движението на МПС с непочистена ходова част от строителни,
селскостопански и промишлени обекти;
8.започване на строителство и ремонтни работи без предпазна ограда,
осигуряваща
чистотата
на тротоара и
прилежащите
части;
ЧЛ.46.(1).Забранява се на собствениците на спрени от движение превозни
средства, купета от такива и/или ремаркета да ги държат и/или съхраняват
върху терени, публична или частна Общинска собственост.
(2).Собствениците на МПС по ал.1 са длъжни да ги съхраняват върху
собствено или наето паркоместо.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: КОНТРОЛ И САНКЦИИ.
ЧЛ.47.Контролът по спазване на настоящата наредба се осъществява от:
(1).служители от общинска администрация, упълномощени със заповед на
Кмета на Общината:
(2).служители от фирмите по поддържане на чистотата, упълномощени със
заповед на Кмета на Общината;
(3).кметовете на кметства и кметските наместници на населени места;
(4).служителите от РПУ – Провадия.
ЧЛ.48. За констатираните нарушения на Наредбата, по реда на Закона за
административните нарушения и наказания се:
(1).съставят актове за административни нарушения от контролните органи
по чл.47;
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(2).издават наказателни постановления от Кмета на общината или
упълномощен от него заместник кмет.
ЧЛ.49.На нарушителите се налага едно от следните наказания:
1.обществено порицание;
2.глоба в размер до 500 /петстотин/ лева;
3.временно лишаване от право да се упражнява определена професия или
дейност.
ЧЛ.50.При констатирани маловажни случаи на нарушения, контролните
органи могат да не съставят актове, а да налагат на място глоба до 5 /пет/
лева, които събират по квитанция.
ЧЛ.51.За маловажни случаи на нарушения, наказващият орган може да не
издаде наказателно постановление, а да отправи писмено предупреждение
към нарушителя.
ЧЛ.52.В случаите, когато наказващият орган прецени, че нарушението, за
което е образувано административно наказателно производство,
съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно
постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява, като
събраните материали се изпращат на Районния прокурор.
ГЛАВА ПЕТА: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&.1. Тази наредба се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и чл.19 от
Закона за управление на отпадъците и влиза в сила един месец след
публичното й обявяване и отменя «Наредба № 1 – За опазване на чистотата
и обществения ред на територията на община Провадия», приета от
Общинския съвет Провадия с Решение № 12-105 от 29.05.2000 г.
&.2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение
на Общинския съвет - Провадия.
&.3. Наредбата е приета на заседание на Общинския съвет - Провадия с
решение № 7-71 от 31.05.2004 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ: /п/
/инж. Ст. Иванов/
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