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НАРЕДБА № 1
ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,

ОКОЛНАТА СРЕДА И  СОБСТВЕНОСТТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  АРДИНО

Вносител: кмет на община Ардино

Мотиви за необходимостта от приемане на нова Наредба №1:

Предвид динамично развиващите се обществени отношения и
необходимостта от тяхното уреждане съобразно измененията на нормативни
актове е обосновано и целесъобразно приемането на нова Наредба, която да
отговаря на нуждите на гражданите и да защитава техните права и интереси.

Основните моменти в новата Наредба ще са свързани с опазване и
осигуряване на обществения ред, опазване на общественото имущество и
местата, предназначени за общо ползване, поддържане на естетичен вид и
чистотата на населените места, предотвратяването на епидемии и болести по
населението, селскостопанските животни и култури на територията на
общината, поддържането на гробищните паркове, защита от дискриминация,
опазване на обществения ред в жилищни сгради и урегулирани поземлени
имоти, осигуряване на обществения ред в търговското обслужване,
управление на отпадаците, осигуряване на реда в курортни комплекси, вили,
хотели, почивни бази и обектите на търговията, ред и условия за провеждане
на събрания, митинги, протести, условията и реда за осъществяване на
специализирана закрила на децата, опазване на собствеността от пожари и др.

Цели, които се поставят с приемането на Наредба № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община
Ардино:

Целта на Наредбата е да гарантира правата и законовите интереси на
гражданите на територията на община Ардино и в частност - отношения,
свързани с опазване на обществения ред и спокойствието им.

Очаквани резултати от прилагането на Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред на територията на община Ардино:

- Стриктно спазване на разпоредбите на Наредбата.

- Намаляване на броя нарушения и нарушители, съобразно
предвидените санкции.

- Опазването на публичната и частна собственост.



- Създаване на условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите и
поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда и чистота
на населените места на територията на Община Ардино.

- Усъвършенстване и актуализиране на Наредбата, с оглед:
превенция и спазване изискванията на законодателството в страната;
засилване мерките по поддържането и опазването на обществения ред на
територията на община Ардино

- Уреждане на обществените отношения, свързани с търговската
дейност и търговия в курортни комплекси, вили, хотели, почивни бази на
територията на община Ардино.

- Привеждане в пълна степен на съответствие Наредба №1 на ОбС -
Ардино, съобразно действащата нормативна уредба. Постигане на по-нисък
процент осъществени нарушения и възпитаване на обществото към спазване
на правовия ред в общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
Наредба №1

Финансовите средства за прилагане на новата Наредба № 1 ще се
осигуряват от бюджета на общината.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и във
връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, Община
Ардино чрез настоящото публикуване предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и
препоръки по проекта за Наредба № 1 за поддържане и опазване на
обществения ред. околната среда и опазване на собствеността на
територията на община Ардино

Вносител:

РЕСМИ  МУРАД
Кмет на община Ардино

ПРОЕКТ!
НАРЕДБА № 1

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ  И  ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД,
ОКОЛНАТА СРЕДА И СОБСТВЕНОСТТА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО

ГЛАВА І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Тази наредба урежда, обществените отношения, свързани с осигуряване на
обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазването на общинската
собственост и околната среда, безопасността на движение на територията на община
Ардино.

(2) Наредбата определя правомощията на кмета на Община Ардино, общинската
администрация и задълженията на гражданите, ръководителите на учрежденията,



обществените организации и на търговците, свързани с осъществяването на дейността и
целите по предходната алинея.

(3) Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и
юридически лица, които живеят, временно пребивават или упражнява стопанска иІили
икономическа дейност на територията на общината.

(4) С Наредбата се създават условия за превенция на нарушенията и се определят
санкции за техните извършители.

Чл.2. С Наредбата се цели да се осигури:
- Спокойствието и почивката на гражданите;
- Редът на обществените места и опазването на собствеността ;
- Спазване на законоустановените норми при провеждане на събрания, митинги,

манифестации, културни, спортно-туристически и други масови прояви;
- Чистотата и хигиената, добрият външен вид на населените места, спазването на

екологичните норми на територията на общината;
- Предотвратяването на епидемии и болести по населението, селско-стопанските

животни и култури на територията на общината;
- Поддържането на гробищните паркове;
- Защита от дискриминация;
- Редът в жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти;
- Безопасността на движението;
- Редът за извършване на строително-ремонтни работи;
- Управление  на отпадаците;
- Редът в курортни  комплекси,  вили, хотели, почивни бази и обекти за търговия;

ГЛАВА ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

РАЗДЕЛ І
ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И ПОЧИВКАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Чл.3.(1) На територията на Община Ардино, се забранява:
- Извършването на дейности, причиняващи шум, отделяне на прах, вибрации,

излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно
действащото законодателство на Република Бълга рия;

- Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и
в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00
часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00
часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано
събиране и извозване на битовите отпадъци;

- Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места,
общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства,
градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се
нарушава общественият ред испокойствието на гражданите;

- Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на
обществени места;

- Викането, пеенето и шумния говор, както и поставянето на външни озвучителни
уредби извън туристически и други обекти;

- Употребата на клаксони, форсирането на двигатели, продължителното включване
на автомобилни алармени устройства.

- Употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете, зелените
площи и други обществени места.

- Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните
норми за морал и поведение по улици, площади и други обществени места, както и
неприлични изрази, оскърбително отношение и държание към гражданите и органите на



властта или предизвикване на скандал, сбиване и други действия, с които се нарушава
обществения ред и спокойствие.

Ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, физическо
лице, което наруши забраната   се  наказва  с глоба  от  20  до  200 лв.,

За нарушения, извършени от юридически лица или еднолични търговци се
налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

(2). На територията на Община Ардино, се забранява хвърлянето и възпламеняването
на лесно запалими и избухливи предмети и смеси на местата за обществено ползване;

Ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание, физическо
лице, което наруши забраната   се  наказва  с глоба  от  20  до  200 лв.

(3). Забраната по алинея (1) не се прилага при обществени прояви, разрешени по реда
на Закона за събранията, митингите и манифестациите /обн. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 1990
г./ или разрешени от кмета на общината публични увеселения, културни, спортни,
семейни и други мероприятия;

Чл.4.(1). Нарушителите на обществения ред в държавни, културни, увеселителни
заведения, театрални, циркови и киносалони, музейни сгради и зали, художествени
галерии, игрални и спортни зали, игрища, стадиони, заведения за обществено хранене,
обектите за търговия и други услуги, се отстраняват от техните служители.

(2) Органите на полицията са длъжни при необходимост да оказват съдействие на
служителите по предходната алинея.

Физическо  лице,  извършило  нарушение  се  наказва   с  глоба от  50 лв. до  500 лв.

РАЗДЕЛ ІІ
ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕСТА

Чл.5.(1) Забранява се пребиваването, извън домовете на лица под 14 години, без
придружител-пълнолетно лице след 20.00 часа;

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
(2) Забранява се лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават

на обществени места след 22.00 часл, освен когато са придружени от родител, попечител,
настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно
дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител,
настойник и лица, полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание;

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
(3) Забранява се продажбата и сервирането на алкохол и тютюневи изделия в

развлекателните, питейните заведения и в обектите от търговската мрежа на малолетни,
непълнолетни и пълнолетни лица учащи се в дневна форма на обучение за получаване на
средно образование и продажбата на алкохол  на лица в явно нетрезво състояние.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.

(4)Забранява се допускането на малолетни и непълнолетни лица в ресторанти,
клубове, барове, игрални зали и други развлекателни и питейни заведения без родител,
настойник или попечител след 22.00 часа през зимния сезон и 23.00 часа за летния сезон.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(5)Задължават се собствениците, наемателите и ползвателите на заведенията за

хранене и развлечения – барове, ресторанти и други да не допускат посетители над
допустимия капацитет на заведението.

При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.
(6)Забранява се продажбата на пиротехнически изделия /пиратки, фойерверки,

ракети, бомбички и други/ от лица, които нямат разрешение издадено от МВР, съгласно
изискванията на ЗКВВООБ /Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите/, в това число:

- продажбата на фойерверки от категория 1:фойерверки, при използването на които
съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които
са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки,
предназначени за употреба в жилищни сгради  на лица под 12 години;



- продажбата на фойерверки от категория 2: фойерверки, при използването на
които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са
предназначени за употреба на открито в обособени пространства - на лица под 16 години;

- продажбата на фойерверки от  категория 3: фойерверки, при използването на
които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в
обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве - на
лица под 18 години;

- продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-
малка стандартна производствена опаковка;

Лице, което извърши нарушение, се наказва с глоба в размер 1000 лв. и/или с
имуществена санкция в размер 5000 лв.

При повторно нарушение  се налага глоба в размер 2000 лв. и/или
имуществена санкция в размер 10 000 лв.

(7) Забранява се употребата на пиротехнически изделия в превозни средства,  в
близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни, лечебни и учебни
заведения, социални домове, молитвени домове и храмове.

Който извърши нарушение се наказва с глоба от 500 до 2500 лв
При повторно нарушение  се налага глоба от 3000 до 8000 лв.

(8)При провеждане на спортни и други масови прояви по стадионите и други
обществени места се забранява:

-хвърлянето на бомбички, пиратки, ракети и други подобни предмети, както и
внасянето на предмети, които при употреба биха застрашили живота и здравето на други
лица, като боксове, вериги, бухалки, тояги и др.

-внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки, посещението на лица в
нетрезво състояние, както и тютюнопушенето в закрити зали.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
(9)Забранява се демонстративно носене и употреба на огнестрелно, газово,

пневматично и механично оръжие в населените места.
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(10) Забраняват се:
а) откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на

охранителна дейност;
б) съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в

цевта или в барабана;
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(11) Забраняват се носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
а) на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо

за културното мероприятие;
б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
в) в обществени заведения за хранене и увеселение;
г) в молитвени домове и храмове;
д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;
е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(12) Забранява се употребата на:
а) огнестрелни оръжия с цел, различна от целта, за която са придобити;
б) неогнестрелни оръжия на обществени места;
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(13) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на

заглушители за оръжия;
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева
(14) Забранява се използването за други цели на огнестрелни оръжия или

боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цели;
При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева



Чл.6.Забранява се допускането на лица, носещи огнестрелно, газово, пневматично
и механично оръжие в питейни, увеселителни и други заведения за хранене и развлечения,
както и в игрални зали, зали за интернет и други.

При нарушение се налага глоба от 50 до 200 лева.
Чл.7.Забранява се работата на развлекателните и питейни заведения след

нормативно установеното работно време.
При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.
Чл.8.Лица нарушаващи обществения ред и спокойствието на пътниците в

междуградския и междуселищен транспорт се свалят на следващата спирка.
При нарушение се налага глоба от 20 до 50 лева.
Чл.9.Забранява се организиране и участие в хазартни игри и игри на късмета на

обществени места, в училищата, както и на други места без съответното разрешение от
лица под 18 години.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
Чл.10.Забранява се писане, рисуване, разлепване на лозунги, плакати, реклами и

некролози по стените на сгради, стълбове и други съоръжения, различни от определените
за тази цел места.

При нарушение се налага глоба от 10 до 150 лева.
Чл.11.Не се допуска късането и повреждането на поставените на определени места

обяви, реклами и други агитационни материали.
При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
Чл.12.Организаторите и посетителите на спортни и други масови мероприятия са

длъжни да осигурят и спазват установения ред за провеждането им, като те се разрешават
най-малко три дни предварително от Общинска администрация и се съгласува с РПУ и
Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Чл.13.(1)Забранява се повреждането или разместването на съдове за отпадъци,
обществени телефонни апарати, осветителни тела, декоративни елементи и други
съоръжения, поставени с разрешение на Общината или са частна собственост.

При нарушение се налага глоба от 20 до 200 лева.
(2)Който повреди или унищожи общинско или частно имущество се санкционира

по реда на тази наредба, доколкото това не е престъпление.
При нарушение се налага глоба от 50 до 250 лева.
(3)Условията и редът, при които се допуска по изключение тютюнопушене в

обособени зони на закритите обществени места, включително в обществения транспорт и
на закритите работни помещения, се определят с Наредбата, приета с ПМС № 329/2004 г.
на МС.

Чл.14.(1)Задължават се лицата, призовани във връзка с приложението на Наредбата
от Общинска администрация и от кметствата да се явят в определения ден и час, в
съответната служба и отдел.

(2)При неизпълнение на нареждане от органите на властта се налага глоба от 20 до
200 лева.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЯ,

МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ДРУГИ МАСОВИ ПРОЯВИ

Чл.15. Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от
сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване
изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите /Обн. ДВ. бр.10 от 2
Февруари 1990 г./.

Чл.16.Организаторите на събрание, митинг или манифестация, разгласяват
провеждането им след изтичането на 24 часа от уведомлението до кмета на общината по
чл.8 и чл.11 от Закона за събранията митингите и манифестациите, ако в този срок не е
наложена забраната по чл. 12, ал. 3 от Закона за събранията митингите и манифестациите.



Чл.17.Когато след изтичането на двадесет и четири часа от получаването на
уведомление от даден организатор, постъпят уведомления за провеждане на други прояви
за същото време, място и път на движение, съответните органи осигуряват провеждането
само на проявата по първото уведомление.

Чл.18. Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за провеждането
на различни прояви в едно и също време, място и път на движение преди изтичането на
двадесет и четири часа от постъпването на първото уведомление, съответните органи на
общинската администрация съдействат за постигане на съгласие между заинтересованите
организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви в различно време или
място.Ако съгласие не бъде постигнато, органите на общинската администрация
осигуряват провеждането на обществената проява, за която е пристигнало първото
уведомление.

Чл.19.(1).Организаторите на проявите по този раздел са длъжни да осигурят
спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи
след края на съответната проява, както и опазването на имотите - собственост на
държавата, общината, юридически и физически лица, от повреждане и/или унищожаване.

(2) Служителите на общинска администрация, със съдействието на полицията,
взимат необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на
обществения ред и безопасността на движението.

(3) При нарушения на задълженията по ал. 1, контролните органи съставят актове на
нарушителите.

Чл.20.(1) Разрешение за провеждане на спортни, културни и други индивидуални и
масови прояви на открити общински площи се дава от кмета на общината или от
упълномощено от него длъжностно лице по реда и условията на този  раздел.

(2)При провеждане на мероприятия по ал. 1 на места, предназначени за това
(стадиони, зали, салони и други), разрешение се дава в случай, че има струпване на
граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на обществения
ред и осигуряване безопасност на движението.

(3) Заявленията за провеждане на масовите прояви по ал. 1 и ал. 2 се подават най-
малко 7 работни дни преди датата, обявена за провеждане на мероприятието.

(4) При провеждането на мероприятията по ал.1 се забранява:
1. внасянето на предмети, предназначението или употребата на които би застрашило

обществения ред, живота и здравето на присъстващите;
2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи вещества;
3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние;
4. ползването на предмети, предизвикващи силен шум.

За нарушения по този раздел наказанието е глоба в размер от 50 до 500 лева
за  физически  лица и имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лева – за
юридически лица  или  еднолични  търговци.

РАЗДЕЛ ІV
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В КУРОРТНИТЕ

КОМПЛЕКСИ И ВИЛНИТЕ ЗОНИ

Чл. 21. Собствениците и управителите на хотели, почивни бази и обектите на
търговията и обслужването са длъжни да осигуряват чистотата и естетичния вид в
прилежащите им райони.

На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
Чл. 22. (1). Забранява се:
1.Ограждането на общински терени около хотелите, почивните бази, обектите

на търговията и други подобни без разрешението на общината;
2.Изграждане на съоръжения и търговски обекти без разрешение на общината;
3.Водене  на  животни  в хранителните заведения;



4. Къпането в неохраняеми водоеми.
5.Ползването на малогабаритни МПС или ПС с жива тяга с търговска цел, без

разрешение от общината
На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.

ГЛАВА ІІІ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.23. Тази глава урежда:
1. Събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда в

община  Ардино.
2. Осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда в община

Ардино.
3. Планирането и осъществяването на мероприятия по опазване на околната среда на

територията на община  Ардино.
4. Правата и задълженията на общината , физическите и юридическите  лица,

учрежденията и сдруженията с идеална цел по опазване на околната среда на територията
на община  Ардино.

РАЗДЕЛ  І
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

УЧРЕЖДЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ

Чл.24. За опазване на околната среда, Кметът на общината:
1. Разработва и внася за приемане от общинския съвет програма за опазване на

околната среда в съответствие с указания на министъра на околната среда и водите с
период на изпълнение не по-малък от 3 години;

2. Ежегодно до 31 март внася в общинския съвет отчет за изпълнението на
програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и
актуализиране;

3.Осъществява контрол на проблемни производства и обекти, съвместно със
специализираните държавни органи;

4.  Предприема мерки и действия за опазване на защитените територии;
5. Организира образователни кампании с обществеността по опазване на околната

среда.
Чл.25. Всички физически и юридически лица и сдружения с идеална цел имат

право на достъп до наличната информация за състоянието на околната среда на
територията на община  Ардино.

Чл.26.(1). Всички  физически и юридически лица, учреждения и сдружения с
идеална цел са длъжни:

1.Да опазват флората и фауната на територията на общината.
2.Да предоставят при поискване на компетентните общински и държавни органи

данни за резултатите от действията, които водят или могат да доведат до замърсяване или
увреждане на околната среда.

3. Да извършват мероприятия по опазване на ландшафта и почвите, в това число
противоерозийните мероприятия, рекултивация на нарушени терени, съхраняване и
оползотворяване на хумусния слой при строителни и други дейности.

4. Да провеждат мероприятия по отстраняване на отрицателни последици върху
състоянието на околната среда, в следствие на строителство  и експлоатация на обекти.

5. Да не създават условия за възникване и разпространение на пожари.
6. Да осигурят оползотворяването, депонирането или обезвреждането на

отпадъците от производствената им дейност и бита на определени за тази цел места.
7.Да представят в общината информация за вида, характера и количеството на

промишлените отпадъци, като при промяна в едномесечен срок уведомят за това
компетентните общински органи.

8.Да искат разрешение от компетентните общински и държавни органи за
изграждане на временни депа за строителни и промишлени отпадъци и материали.



9.Да предоставят на компетентните общински и държавни контролни органи
необходимите сертификати и образци от стоките, с които извършват търговска дейност на
територията на общината.

(2) Притежателите на застроени и оградени имоти да поставят в лицевата част на
парцела си трайни табелки с име, презиме, фамилия, адрес и номер на парцела.

(3).Изписването на имената на фирмите и заведенията в общината, рекламни,
информационни и други текстове да става на кирилица и български език, а по желание на
ръководителите на фирми, може да се посочи името с латиница.

Чл.27. Забранява се:
1. Проектирането и изграждането на всякакви промишлени селскостопански обекти

без необходимите пречиствателни съоръжения за отпадни води.
2. Пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при които се

формират отпадни води с показатели за степента на замърсеност над пределно
допустимите норми за съответния тип заустване, ако не е изградено ефективно действащо
пречиствателно съоръжение към тях.

Чл.28.(1) Будки, павилиони, сергии  и  други за нуждите на търговията , битовото
обслужване, информацията и други не могат да се поставят по тротоарите в градините,
парковете и други свободни обществени пространства без разрешение от  техническите
служби на общинската администрация, съгласувано с органите по безопасностт на
движението.

(2)За чистотата на територията около обектите по ал.1 отговарят лицата ,
осъществяващи търговското и битово обслужване.

Чл.29.Зареждането на магазините и заведенията се  извършва директно от
превозните  средства в помещенията и  складовете, без престояване на стоките по
тротоарите и уличните платна в часовете между 06.30 - 18.30 часа . По  същия ред  се
извършва и извозването на свободния амбалаж.

Чл.30. Забранява се:
1.Отвеждането на непречистени до необходимата степен отпадни води и течни

отпадъци, както и изхвърлянето на твърди отпадъци във водни течения, водоеми,
подземни, подземни водоносни хоризонти, земни недра или други водоприемници.

2. Отвеждането на непречистени отпадни води и течни отпадъци в открити изкопи
и ями, както и разливането им по пътищата , в парцели и имоти на територията на
общината.

3. Замърсяването на открити и закрити водоизточнициза питейно-битови води и
опасни вещества, както и повреждане на съоръженията и инсталациите към тях.

4. Прането в естествени и изкуствени водни площи и течения, с изключение на
специално определените за целта места , както и използването  на повърхностно-активни
вещества , с изключение на твърди сапуни. /на местата, в които е разрешена тази дейност
да бъдат изградени утаители/

5. Миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС,
когато това води до замърсяването на водите, водоприемниците и почвите, освен на
определените за тази цел места.

6. Миенето на МПС и поливането на градини с води за питейно-битови нужди в
периоди на режимно водоснабдяване на населението с такава вода.

7. Изграждането и експлоатацията на животновъдни ферми и отглеждане на
селскостопански култури, изискващи наторяване с азот-съдържащи вещества и обработка
с пестициди в зона  на всички водоизточници за питейно-битови нужди.

8. Промяната,  ползването, експлоатацията и ремонта  на съоръженията  на
водоснабдителните,водоканалните, електропроводните, газопроводните и паропроводните
комуникации без писмено разрешение на собствениците или оторизираните  за тази
дейност органи, съгласно установените нормативни документи.

9. Изменянето на режима, състава и свойствата  на водите, промяната на водните
течения, вида и размера на водоползването  без разрешение  от компетентните общински
и държавни органи.



10.Изкопаването на пръст, инертни материали и полезни изкопаеми 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 и ли подземни води без разрешение от компетентните общински и
държавни органи.

12. Въвеждането на нови и допълнителни производствени мощности, както и на
съществуващи такива, при които се формират емисии от вредни газове, в количества над
пределно допустимите концентрации, ако няма изградени ефективно действащи
пречиствателни съоръжения към тях.

13. Движението на МПС, изхвърлящи отработени газове с показатели над
пределно допустимите концентрации.

14. Работата на автомобилните двигатели на паркирани автомобили при зареждане
на търговски обекти и на автобуси на крайните спирки по маршрутите им или на такива,
изискващи по-продължителен престой.

15. Внедряването и експлоатацията на технически съоръжения и технологии,
водещи до превишаване на хигиенната норма на шума от 60 децибела, електромагнитни и
други видове излъчвания в границите на населените места;

Чл.31.(1)Общинската администрация извършва проучване на постъпилите
инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии и издава становища
относно влиянието им върху околната среда и проявения обществен интерес към
реализирането им.

(2) Общинската администрация организира публични обсъждания на докладите по
опазване и възпроизводство на околната среда (ОВОС) на проекти и обекти в действие. Тя
може да спре изпълнението на проекти и упражняване на дейности, за които ОВОС е
отрицателна или могат да причинят неотстраними вреди на околната среда и човешкото
здраве.

Чл.32.(1)Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик, лично
или чрез възлагане, а поддържането на градинките, които са върху общински терени се
извършва от общината.

(2)Задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат за
опазването на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната растителност
в тях.

(3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват
съществуващата дървесна растителност, като информират общината за констатирани
нарушения и нарушители.

(4) Притежателите на етажна собственост поддържат прилежащите благоустроени
зелени площи във вътрешно-кварталните пространства.

Чл.33. (1) Във връзка с опазването и поддържането на околната среда се забранява:
1. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, както и паленето на огън и

изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари;
За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически

лица и имуществена санкция от 100 до 500 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

2. Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без
разрешение от общината;

За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от  50 до 300 лв. за физически
лица  и имуществена санкция от 200 до 500 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

3. Поставянето на рекламни табели върху дърветата чрез заковаване;
За  нарушаване  на  забраната се налага глоба в размер на 20 лв. за физически

лица и имуществена санкция от 50 лв. за юридически лица и еднолични търговци;
4. Добиването на инертни материали от общински терени без разрешение на

общината;



За  нарушаване  на  забраната се налага глоба в размер на 500 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.за юридически лица и еднолични
търговци;

5. Повреждането и замърсяването на извори, чешми, отводнителни  канали  и
други  водни площи, промяна на коритата на реките и отклоняване на водите им;

За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 100 до 5000 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

6. Прането с перилни препарати в естествени водоизточници или язовири;
За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически

лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

7.Миенето с питейна вода на улиците, площадите, дворовете на производствени
предприятия и обществените организации, алеите и поливането на градините, парковете, зелените
площи, участъците в дворовете за селскостопанско производство и в дворищно регламентираните
парцели на гражданите;

За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 500 до 2000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

8. Изливането на вода от балконите  и прозорците на сградите.(Поливането на
цветя на балконите и прозорците може да става  без да се допуска изтичане на вода вън
от тях.)

9.Миенето на МПС и друга техника на уличните платна, тротоарите и паркингите.
10. Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти;
За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 500 до 5000 лв. за физически

лица и имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци;

11. Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки, събирането на
яйцата им, повреждането на гнездата им в градинките.

12.Разхождането на кучета в паркове и райони  на детски градини, детски
площадки, училища и здравни заведения.

За  нарушаване  на  забраната се налага глоба от 50 до 200 лв. за физически
лица и имуществена санкция от 300 до 1000 лв. за юридически лица и еднолични
търговци.

(2) На територията на Община Ардино се забранява:
1. Рязането, късането и изкореняването на цветя, дървесни видове и клоните им,

повреждане на цветни фигури по парковете както и газенето на обособените тревни
площи;

2.Чупенето и рязането на дървета и храсти, както и нанасянето на повреди върху тях,
причинени от чупенето и рязането на клони, забиването на метални и други предмети,
нараняването на кората, паленето на огън, насипването на осолен сняг и химикали около
стъблото и други в парковете и зелените площи.

3. Ползването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации,
поливането и миенето на дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на
килими, черги,  неосъобразено  разливане на  вода  по  тротоари,  улици, прилежащи
части  на  сгради  и други обществени места с течаща вода, предназначена за общо
ползване;

4. Повреждане на благоустройствени и комунални съоръжения – настилки,
озеленяване, гробища, водоснабдяване и канализации, електрификации и др.;

5. Поставяне на временни търговски обекти или извършването на търговия в терени
и места без съответното разрешение или извън местата, определени за тази цел;

6. Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сгради, по паметници на
културата и паметни плочи;

7. Събарянето, разместването и повреждането на пътните, тротоарните, градинските
и парковите настилки, осветителните тела, скулптурно-декоративните елементи,
парковите и архитектурни елементи /пейки, детски съоръжения, чешми, фонтани и др./,



пътните съоръжения и принадлежностите на уличната, пътната и алейната мрежа /пътни
знаци, табели, указатели, аварийно осветление, автоспирки, съдове за смет, чакални/, ако
деянието не съставлява престъпление. Нарушителите се санкционират с размера на сумата
на причинените вреди, които се установяват от комисия, назначена от общината.

8. Замърсяването на обществени места , улици, площади, тротоари, паркове,
обработваема земя,  пасища ,  обществени  превозни средства , спортни и детски обекти и
съоръжения , хранителни заведения, пазари, театри, кина , читалища , спирки, паркинги,
обществени тоалетни, чешми, фонтани, паметници, скулптурни  и декоративни елементи,
предназначените за общо ползуване части от сгради междублокови  пространства  и
други обществени места;

9.Почистването на тротоари и прилежащи части на сградите с миещи препарати,
когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти и тревни площи.

10. Масовото пръскане с отровни препарати в райони, където има пчелни кошери, без
своевременното уведомяване на пчеларите и вземане на предпазни мерки за опазване на
пчелите и домашните животни.

11. Ползването на съоръженията в детските площадки от лица над 14-годишна
възраст;

Чл.34. Забранява се:
1. Спиране  и  паркиране  на  пътни  превозни средства  по тротоарите, тревните

площи, паркове и градини, както и на неопределените за това места;
2. Паркирането на МПС, което е катастрофирало със значителни повреди, негодно

за движение, разкомплектовано и снето от отчет или спряно от движение /без
регистрационен номер, снети гуми/ по тротоари, улици, площади, озеленени площи и
открити улични паркинги. Престоят и паркирането на всякакъв вид ППС в озеленени
площи.

3. Движението на  транспортни  средства , които  минавайки през населените места
ги замърсяват. (на водачите им се съставят актове.)

Чл.35. Забранява се:
1. Отвеждането на дим и газове през прозорците, витрините, стените и балконите.
2. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене и прехвърляне на

течни и въздухообразни горими вещества;
3. Изгарянето на отпадъци и листна маса в дворове, улици, площади, паркове,

градини и  други подобни в населените места .
4. Разпиляването на смет.
5. Изгарянето на сметта и изхвърлянето на незагасени отпадъци в съдовете за

смет, както и оставянето им с отворени капаци.
На лицата нарушили разпоредбите  се налага  глоба  от 10 до 200 лв.

Чл.36. Забранява се завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от
всякакъв вид държавна, общинска и частна земя, пътища, улици, тротоари, открити
паркинги, пътеки, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени площи, междублокови
пространства, граници между имоти или места, които служат за преминаване.

Чл.37. Забранява се:
1. Ремонтиране  на моторни  превозни  средства,  смяна  и разливане  на  моторни

масла, антифриз и др.скоито се замърсяват улици, тротоари, площадки, паркове, зелени
площи,  междублокови  пространства и други обществени места.

2. Извършване на промишлени и занаятчийски дейности в жилищни сгради в
режим на етажна собственост, които са в нарушение на нормативните актове за
хигиенните и противопожарни норми.

3. Извършване на автотенекиджийски, авторемонтни и други дейности, свързани с
шум и замърсявания на околната среда да се извършват извън жилищните райони.

Чл.38. Забранява се:
1. Изгарянето на стърнища, крайпътни храсти и други растителни видове, паленето

на огън без надзор и изгарянето на всякакви видове отпадъци.
2.Изхвърлянето на бурени, остатъци от реколта и всякакви отпадъци върху

пътища, улици, тротоари, открити паркинги, пътеки, алеи на паркове и градини, засадени



и озеленени площи, междублокови пространства и други площи, които възпрепядстват
правилното използване на същите по предназначение.

Чл.39. Забранява се:
1. Складирането и съхранението на дървени, инертни  материали,  дърва за огрев

и др. на улици, тротоари, площадки, паркове, зелени площи,  междублокови  пространства
и други обществени места за повече от 2 дни по улиците, паркингите и пешеходните
зони за повече от 12 часа, и по коритата и преливниците на реките.

2. Складирането на предмети, материали, дърва за огрев и други по терасите,
козирките и покривите на сградите.

3. Складирането,  държането  на отоплителни  материали и техни отпадъци по
тротоарите повече от 3 денонощия / ако няма друго разрешение от общинската
администрация/.

4. Не се разрешава нарушаването на нивата /регулацията / на уличните  платна
чрез повдигането им с асфалт, бетон или други  материали към лежащите тротоари с цел
осигуряване  на удобен подход за МПС към  гаражите и дворовете на сградите.

Чл.40. Забранява се:
1.Изтръскването на подови настилки, килими, черги и други подобни в сгради с

режим на етажна собственост да става в определен ден и час, извън сградата на
определени за това места, установени от Общото събрание.

2.Изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите.
3. Използването на удължители за простиране на дрехи и др. извън пространството

на вътрешни дворове;
4. Поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците,

застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;
Физическо  лице,  извършило  нарушение  се  наказва   с  глоба от  50  до  500 лв
За нарушения, извършени от юридически лица или еднолични търговци се

налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв.
Чл.41.Лицата, които повреждат или унищожават държавно или общинско

имущество, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на
Република България /Обн. ДВ. бр.26 от 2 Април 1968 г./, се наказват по реда на тази
Наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

Чл.42.(1) Общината съвместно с „В и К” ООД – Ардино осигурява картографирането
и опазването на вододайните зони на ползваните източници за питейни нужди.

(2) При недостиг на питейна вода, общината може да изисква от фирмите да изградят
собствени водоизточници за технологични нужди или да налага ограничения за
ползването й.

(3) При констатиране на аварии в сградите и дворните, водопроводни и
канализационни мрежи, собствениците се задължават да извършват своевременно
необходимите ремонти.

РАЗДЕЛ  ІІ
ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА

Чл.43.(1) Опазването и поддържането на чистотата в община  Ардино обхваща:
- Отстраняване на битовата смет, сметта от тротоарите и уличните платна,

третирането и обезвреждането и;
- Миенето, метенето, оросяването и снегопочистването на улици и площади;
- Поддържане и почистване на общинските и обществените тоалетни;
- Почистването на канализационните шахти и отоци на клозетни и помийни ями;
- Чистотата в жилищни и обществени сгради, селскостопански дворове и

постройки, дворни места, производствени и търговски обекти, градини, паркове,
стадиони, игрища, почивни станции, хижи, пазари, паркинги, превозни средства и други.

(2) Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:
1. Функции към Общината  и фирми по комуналните дейности, както и граждани,

съгласно сключени договори  с Общината.



2. Ръководителите на учрежденията, стопанските и обществени организации и
фирми – по отношение на административни, производствени и складови помещения,
дворове, гаражи, паркинги, пазари и други имоти, които управляват и стопанисват, както
и прилежащите им територии.

3. Председателите на управителни съвети на етажните собствености – по
отношение на общите части на сградите, предназначени за общо ползване от обитателите
и прилажещите територии.

4. Гражданите – по отношение на етажната собственост, индивидуалните дворове,
сгради, постройки и съоръжения и прилажащите им територии.

5. Изпълнителите и производителите – относно строителни и производствени
отпадъци при извършване на строежи, събаряне на сгради или от производствени  и други
дейности.

6. Собствениците или ползвателите на недвижими имоти са длъжни да почистват
граничещите с имота улични тротоари и оградите към тях от треви, храсти и друга
растителност.

(3) Прилежащите територии – части от тротоари, улични платна и други по
предходната алинея се определят от общинската администрация.

Чл.44.(1) Общинската администрация контролира работата по ал.2, т.1.:
- Да се извозва домашната и уличната смет съобразно със сметонатрупването през

отделните сезони на годината.
- Редовно да се поддържа чистотата на улици, булеварди, площади и  други

обществени терени.
- Своевременно да се почистват снегът и поледиците  за осигуряване

безпрепятствено  движение на пешеходци и превозни средства.
Чл.45.Ръководителите на фирми, учреждения и гражданите, в чиито имоти  има

водоизточници са длъжни да ги поддържат  в добър вид и годни за ползване.
Чл.46.Гражданите са длъжни да почистват местата   за отдих, почивка и туризъм

преди напускането на съответните им райони.
Чл.47.За опазването и поддържането на чистотата, общинската администрация

съвместно с органите на полицията  определят:
1.Улиците, по които не могат да преминават  някои видове превозни средства,

строителни и селскостопански машини;
2.Улиците, по които не може да преминава добитък;
3.Зоните в града, в които се забранява отглеждането на домашни животни;
4.Местата за събиране на добитъка  за извеждането му на паша в селищата на

общината;
5.Местата за паркиране на превозни средства  за пазари, панаир, сборове и др.;
6.Местата за лепене на афиши, обявления, реклами, заповеди, лозунги, некролози и

други;
7.Площадки за депониране на пръст, твърди битови  и промишлени отпадъци,

съгласно действащите нормативи.
8.Местата за поставяне на съдовете за смет, като същите се нанасят и върху картата

на съответното селище.
Чл.48.Сметищата и  местата за обезвреждането на сметта се определят от

общинската администрация, извън  населените места , съгласувано с компетентните
държавни органи.

Чл.49.В населените места във всяко учреждение, предприятие, заведение,
общежитие и домакинство трябва да им достатъчно по брой стандартни съдове за смет
/кофи, качета , контейнери/.

Чл.50.(1). Забранява се  влизането в районите на регламентираните сметищата ,
освен в случаите за изхвърляне на отпадъци.

(2) Забранява се изхвърлянето на обемисти отпадъци като кашони от хранителни
стоки, цигари и други в малките съдове за смет, поставени по главните улици и площади,
а така също и до контейнерите и кошчетата за смет.



Чл.51.(1) Сметта, разпиляна около съдовете за смет при тяхното използване и
обслужване, както и при извозването и, се почиства от фирмите извършващи
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината .

(2) Сметта не трябва да съдържа:незагасена сгурия, избухливи вещества , течности,
твърди, тежки и обемисти предмети, като тухли, камъни и други строителни отпадъци,
стъклени и метални отпадъци и други, които могат да повредят сметосъбирачните съдове
и машини.

(3) Забранява се изхвърлянето на хранителни отпадъци извън определените места .
(4) Забранява се хвърлянето и замърсяването след  консумация на тиквено и

слънчогледово семе, фъстъци и други на обществени места .
Чл.52. Не се разрешава извън определените за целта места :
1. хвърлянето на угарки, кибритени, цигарени кутии и други книжни отпадъци,

пластмасови  чаши, отпадъци  от семки,  ядки,плодове и други битови отпадъци.
2. паленето на огън и  хвърлянето на неугасени  цигари и клечки кибрит.
3. изхвърлянето на строителни, битови и други отпадъци.

Чл.53.(1) За поддържането и доброто санитарно-хигиенното  състояние на
общинските обществени тоалетни отговаря общинската администрация.

(2)За чистотата на всички останали обществени тоалетни отговарят собствениците
или наематели на съответните сгради и дворове.

Чл.54. Всяко домакинство  и стопанство  в канализираните терени трябва да има
отходно място, а в неканализираните и помийна яма , изградени и  поддържани,
съобразно  санитарно-хигиенните изисквания.

Чл.55. (1).Стопанските сгради - обори, ахъри и други  трябва да се изграждат така ,
че да не се замърсява  околната среда . Домакинствата , които отглеждат  домашни
животни и  птици трябва да имат в дворовете си изградени и добре поддържани торища .

(2).Собствениците и наемателите на търговски обекти, фирми, държавни и
обществени сгради, индивидуални жилища и такива в жилищните блокове са задължени
ежедневно сутрин и вечер, а при необходимост и по-често да измитат и почистват от
сняг, лед и ледени висулки в собствените или наети недвижими имоти и прилежащите им
тротоари и терени отредени от общинската администрация.

(3).Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради се задължават
да почистят снега  прилежащите терени и го натрупват по линията на бордюра, да събират
по безопасен начин надвисналия сняг и ледените висулки, застрашаващи живота на
гражданите.

Физическо  лице,  извършило  нарушение  се  наказва   с  глоба от  50  до  500 лв
За  нарушения, извършени от юридически лица или еднолични търговци се налага

имуществена санкция  от  500  до  2000 лв.
Чл.56.(1) Каросериите н транспортните средства, превозващи   товари в  насипно

състояние  /пръст, баластра,  пясък, бетонов и варов разтвор, тухли, въглища , хартиени
отпадъци и други подобни/ трябва да бъдат добре  уплътнени, снабдени с предпазни
покривала или с контейнери, за да не се  допуска замърсяването на улиците, пътищата
и прилежащите им територии.

(2) Съхраняването  на строителни материали и отпадъци при  строително-ремонтни
работи  на сгради и  благоустройствени  фондове се извършва в  подготвени за целта
съдове /контейнери  и други/, на определени от общинската администрация площадки
за определен срок срещу заплащане на такса.

(3) Строителните площадки в населените места да бъдат ограждани и осветявани
по  указания  на органите на общинската администрация, съгласувано с  органите на
полицията , с оглед  да не се замърсяват съседните им райони и да не се затруднява
движението на пещеходци и превозни средства .

(4) Вторични суровини от организираните временни пунктове за изкупуване се
извозват и теренът се почиства в деня на изкупуването им от лицата, осъществили тази
дейност.

Чл.57. Във всяка етажна собственост и  жилищен блок трябва да им вътрешен
правилник за чистотата. Същият се поставя на видно място във входовете на сградите. С
Правилника се определят  задълженията на обитателите за опазване и поддържане



чистотата в жилищата , избените, таванските, общите помещения, стълбищата ,
дворовете, тротоарите,  прилежащите територии и други, времето и реда за изтупване на
килими, одеала ,  дрехи и други.

Чл.58.Управителните съвети на етажните собствености, домсъветите на
жилищните блокове, домоуправителите и  управителите на общежития упражняват
контрол по опазването и поддържането на чистотата.

За нарушения на Наредбата за опазване и поддържане на чистотата в общината
те уведомяват съответната служба на общинската администрация.

РАЗДЕЛ ІІІ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл. 59. (1) На  територията  на  община Ардино  се забранява:
1.Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на

неконтролирано управление на отпадъците;
2. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
3.Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци, различни по вид от

обозначените;
4.Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за

обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;
5.Изхвърлянето на негодни за употреба батерии в съдовете за битови отпадъци и/или

в съдовете за разделно събиране на отпадъци, както и смесването им с други отпадъци;
6.Изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за

разделно събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното
обслужване;

7.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях на едрогабаритни, строителни и
растителни отпадъци, животински отпадъци и оборска тор, земни маси, както и отпадъци
с потенциално висок екологичен и здравен риск, които биха могли да доведат до
увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника;

8.Паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар
в съдовете за смет, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани
съоръжения;

9.Разместването и повреждането на съдовете за отпадъци;
10.Спирането и паркирането на превозни средства пред съдовете за отпадъци по

начин, който възпрепятства събирането и извозването им;
11.Замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за

обществено ползване;
12.Изхвърлянето на умрели животни и птици в съдовете за отпадъци, както и

загробването им на различни от отредените за това терени;
13.Изхвърлянето или временното съхранение на земни маси, отпадъци от строителна

и селскостопанска дейност, оборска тор и материали на места за обществено ползване и
общински терени, а също и край пътища, речни корита и дерета;

14.Изхвърлянето на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти в
съдовете за отпадъци, повърхностните води, в канализационната система, на места за
обществено ползване, както и директно върху почвата.

15.Изхвърляне, депониране, изоставяне на излезли от употреба МПС и техните
компоненти (гуми и др.), метални конструкции (фургони, павилиони, цистерни и др.)
както и метални отпадъци на неразрешени за целта места.

16.Разкомплектоването на излезли от употреба МПС, както и нерегламентираното
изгаряне на техните компоненти и отпадъци, както и ел. кабели с цел извличане на
отпадъци от черни и цветни метали или извършване на друга форма на нерегламентирано
обезвреждане на територията на община Ардино.

17.Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на улиците,
тротоарите, площадите и други места за обществено ползване;

18.Замърсяване (депониране) със строителни материали, земни маси, пясък, въглища,
дърва за огрев и др. отоплителни материали върху тротоари, улични платна, зелени и др.
общински площи.



19.Извършването на дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или
обезвреждане на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на площадки,
неотговарящи на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;

20.Извършването на продажба или смяна на гуми от търговците, които не са
сключили договор, с който се гарантира събирането и предаването за оползотворяване.

Чл.60. Забранява се транспортирането на материали, стоки, продукция и отпадъци на
територията на община Ардино, от транспортни средства без надлежно уплътнени и не
покрити каросерии, както и с непочистена ходова част.

Чл.61.Забранява се изхвърлянето и изливането в дъждоприемните шахти и в
канализационните мрежи и съоръжения на отпадъци и отпадъчни вещества.

Чл.62.Отговорност за спазване на разпоредбите носят физическите лица,
едноличните търговци или юридическите лица, включително:

1. Ръководителите на фирми и организации;
2. Собственикът, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който го

обитава;
3. Председателят на управителния съвет (управителят) на многофамилните жилищни

сгради (в режим на етажна собственост), във връзка с обикновеното управление на
етажната  собственост.

Чл.63.(1).При осигурени условия от общината гражданите, фирмите и другите
организации заявяват пред общинската администрация желанието си за участие в
системата за разделно събиране най-късно до 30 октомври на предходната година.

(2).Системата за разделно събиране на битови отпадъци на територията на общината
за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и за
разделно събиране на отпадъци от опаковки е задължителна за населени места на
територията на общината с население над 5000 жители.

(3).Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, на територията
на общината се събират разделно.

(4).Изключение от изискването по ал.3 се допуска в населени места, където няма
изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.

(5).Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места с население  повече от 1 000 жители са
длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали и
да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ и/или на организация по оползотворяване.

Чл.64.(1).Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини,
включително и хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите,
заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
предприятията на хранително-вкусовата промишленост се събират разделно и се третират
чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен
на защита на околната среда.

1.Биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на обществени
площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на
учебни, здравни и детски заведения се предават за оползотворяване на фирмите по
поддържане на зелената система;

2.Биоразградимите отпадъци от растителен произход от бита в кварталите и
съставните селища се събират разделно, оползотворяват се на място чрез компостиране
или анаеробно разграждане или се предават за оползотворяване на определените от
Община Ардино места/площадки.

(2).Биоотпадъците от хранителен и кухненски произход от домакинства, ресторанти,
заведения за обществено хранене и развлечение, учебни, здравни и детски заведения,
зеленчукови пазари, търговски обекти и административни сгради се изхвърлят в
специализираните съдове за биоразградими отпадъци (кафяв цвят).

(3).Лицата, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинската
система за разделно събиране, като лицата, извършващи озеленяване и поддържане на



паркове и градини, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти
и др., които образуват подобни биоотпадъци организират самостоятелни системи за
тяхното разделно събиране, извършват компостиране на място или ги предават на
общинското депо.

Чл.65.Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места с население повече от 1000 жители, събират
разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло,
пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с
изискванията на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки ( Обн. ДВ. бр.85 от 6
Ноември 2012г., в сила от 06.11.2012 г.), съответно - на настоящата наредбата.

Чл.66.(1).Общината определя места за смяна на отработените моторни масла на
територията й и информира обществеността.

(2).Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват, сервизите и
бензиностанциите, отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.

(3).Еднолични търговци и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и
трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти
списъка на определените по ал.1 места.

Чл.67.Едноличен търговец или юридическо лице, което извършва смяна на масла е
задължено да сключи договор, с който се гарантира събирането и предаването на
отработени масла или отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване.

Чл.68.Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни
нефтопродукти, образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават
чрез приемо-предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на
определените места.

Чл.69.Собственикът на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) е
длъжен да го предаде на площадки за временно съхраняване или в центрове за
разкомплектоване на ИУМПС.

Чл.70.(1).За нарушенията  по този раздел на физическите лица, се налага
административно наказание - глоба в размер до 5 000 лева, а на юридическите лица и
едноличните търговци - имуществена санкция в размер до 50 000 лева.

(2). Конкретният размер на глобата или имуществената санкция за всяко
отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението,
вината на нарушителя и имотното му състояние.

(3).За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в
двоен размер.

ГЛАВА ІV

ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, ЦВЕТНИТЕ
ФИГУРИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

РАЗДЕЛ I

ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И
ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ В ПРОЦЕСА НА ИНВЕСТИЦИОННО

ПРОУЧВАНЕ

Чл.71. При възлагане на разработването на градоустройствени, архитектурни и
благоустройствени планове  и на инвестиционни проекти и техните изменения,
инвеститорът изисква :

1. Запазване на съществуващите зелени площи и на териториите отредени за
озеленяване по  действуващите градоустройствени  планове.

2. Максимално  запазване  на съществуващата дървесна и храстова
растителност.

Чл.72.(1)Разделите в градоустройствените, архитектурните и благоустройствените
планове и инвестиционни проекти, които имат отношение към озеленителните системи



на населените места и не подлежат на оценка за въздействие върху околната среда
съгласно   Наредба № 4  за ОВОС от 07.07.1998 г. на МОСВ, МТРС, МЗ и МЗГАР,
задължително се съгласуват със звеното по екология и озеленяване към общинската
администрация.

(2) Разделът се съгласува със служителите в специализираните  служби към
общината .

РАЗДЕЛ   IІ

ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, ЦВЕТНИТЕ ФИГУРИ И
ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ ПРИ

СТРОИТЕЛСТВО

Чл.73. Разрешение  за строителството  на всички обекти, при които се налага
отсичане или  окастряне на растителност се издава след писмено искане от инвеститора
до общинската администрация.

Чл.74. Изпълнителят на строителството е длъжен:
1. Да вземе необходимите мерки, предписани за опазване на озеленените площи и

дървесната и храстова растителност от повреди и унищожаване.
2. Да отстранява за своя  сметка всички причинени вреди в озеленените площи и

на растителността в определения от общинската администрация  срок.
3. Инвеститорът на строителството е  длъжен да включва в приемателната

комисия на обекта специа лист по  озеленяване от общинската администрация, когато
при строителството се засягат площи, предвидени за озеленяване.

РАЗДЕЛ   IІІ

ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, ЦВЕТНИТЕ ФИГУРИ И
ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл.75. Предложенията за преотреждане на озеленени площи  за други цели да
стават само с решение на Общински съвет.

Чл.76. Общинската администрация  изготвя и поддържа картотека на
дълготрайната дървесна растителност на територията на общината .

Чл.77. Разрешение  за отсичане и  окастряне на дълготрайна  дървесна и
храстова растителност в недвижими имоти на територията на общината се издава в
следните случаи:

1.Строителство, ремонт и реконструкция на обекти при доказана
невъзможност за запазване на съществуващата растителност.

2.Отсичане на изсъхнали  и болни дървета , както и на такива застрашаващи
сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и
инженерната инфрастуктура .

Чл.78.Разрешение  за отсичане  и окастряне  на дълготрайна дървесна и храстова
растителност в недвижими имоти на територията на общината се издава след:

1. Писмено искане от страна на инвеститора или собственика на имота пред
кмета на населеното  място, който със становище го препраща в специализираната
служба към общината .

2.Оглед на място и изготвяне на експертна оценка от специализираната
служба към общината .

Чл.79. Забранява се:
1.Унищожаването и увреждането на цветя, храсти и дървета .
2.Увреждане и разместване  на градинска мебел, надписи, табелки, фонтани,

декоративни елементи и осветителни тела .
3.Косенето и вземането на трева и паша на животни и птици в района на

населените места и лесопарковете.
4.Убиването на дивеч, както и унищожаването на яйцата на птиците в района

на населените места и лесопарковете.



Чл.80.(1) Вредите нанесени при нарушение на чл.78 се оценяват по тарифа ,
съгласно Приложение №2 към настоящата Наредба.

(2) С добития дървен материал се разпорежда собственика на насаждението.
(3) В случаите когато нарушителят не е собственик на озеленената площ,

дървесната или храстовата растителност, обезщетенията се изплащат от него на
собственика .

Чл.81. Премахването  и преместването на дървета и храсти по  чл.78 т.1 се
извършва от инвеститора или собственника, а тези по  чл.78 т.2 - от собственника ,
стопанина или аварийна група , които уведомяват за това общината в три-дневен срок
предварително.

РАЗДЕЛ IV
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.82.Строително-ремонтните работи на  територията  на  общината  се  извършват
съгласно  разпоредбите  на  ЗУТ.

Чл. 83. Превозването на строителни материали и отпадъци се извършва с превозни
средства, снабдени с контейнери или добре уплътнени каросерии и покривала. Общината
може да определи обекти, за които превозването да става по установен от нея маршрут.

На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
Чл.84.При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в

благоустроени райони извеждането на отпадъците се извършва до края на работния ден.
На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
Чл.85. Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна

дейност, се разрешават от общината, като обектите се ограждат с плътни, стабилни и
поддържани в естетичен вид огради.

На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
Чл.86. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на общински

терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки разрешени от общината.
На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  100 - 500 лв.

Чл.87.След окончателното завършване на строителната или строително-
монтажната дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на използваните
площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта, съхранението на
материалите и от строителната дейност.

На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  100 до 500 лв.
Чл. 88. (1).Забранява  се:
1. изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината места;

На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
2.Отвеждането на води от строителни площадки извън отточните шахти;
На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
3.Поставянето на фургони без разрешение от общината и извън районите на

строителните обекти;
На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  50 - 500 лв.
(2). Пътноремонтна дейност, прокарване на комуникации и други подобни без

разрешение от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация, като
организацията, извършваща дейността се задължава да възстанови естетичния вид на
обекта в определен от общината срок;

На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  250 - 500 лв.
(3). Изземването на пръст, пясък и други инертни материали на  територията  на

община Ардино.
На   лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба   в  размер  от  100 - 500 лв.

Чл. 89. (1) При констатиране на груби нарушения на разпоредбите, като:
1.Извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи силен

шум;
2.Извършване на строителни дейности без необходимите строителни документи,

издадени от община Ардино;



3.Разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън разрешената
строителна площадка;

4.Необезопасени обекти и създадени условия на строежа, застрашаващи
безопасността и сигурността на гражданите;

5.Извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси без надлежните
документи извън регламентираните места;

6.Изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени площи без
необходимите разрешителни документи, като крайна мярка служителите от  Общинска
Администрация, могат да наложат временно преустановяване на строителната дейност
на обекта до отстраняване на допуснатото нарушение.

(2).Горните действия се извършват при следния ред:
1.Спиране на строителната дейност и съставяне на констативен протокол от

длъжностните лица, извършили огледа.
2. Незабавно представяне на протокола за разглеждане от комисия назначена

със заповед на кмета на община Ардино с участие на служители на от  Общинска
Администрация. Комисията в тридневен срок изработва становище и предписание за
отстраняване на допуснатото нарушение в определен срок.

3.След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна дейност
отпада, като с протокол се констатира отстраненото нарушение.

(3).При неизпълнение на даденото предписание в посочения срок следват
последващи административни действия по реда на ЗУТ.

Чл.90.Забранява се всякакъв вид ремонтни, стопански, занаятчийски и други
дейности в жилища или жилищни райони, с които се нарушава тишината и спокойствието
на гражданите за времето от 14.00 часа до 16.00 часа и от 22.00 часа до 6.00 часа.

Чл.91.Забранява се:
1. Изграждането на градини и второстепенни стопански постройки и други подобни

по коритата на реките на територията на общината и във всички останали общински
терени в града.

2.Завземането, ползуването, ограждането и поставянето на съоръжения върху
тротоари, улици, площади, алеи в жилищните комплекси, зелени площи и открити
паркинги, както и нанасянето на маркировки за каквито и да било цели, създаващи
пречки, изброените терени да се използват по предназначение.

3.Правенето на всякакъв вид изкопи от физически или юридически лица без
съответното разрешение от компетентните общински органи върху пътища, улици,
тротоари, открити паркинги, пътеки, алеи на паркове и градини, засадени и озеленени
площи, междублокови пространства и други площи, които възпрепядстват правилното
използване на същите по предназначение.

Чл.92.Забранява се:
1. Оставянето на строителни материали по тротоарите за повече от 2 дни по

улиците, паркингите и пешеходните зони и за повече от 12 ч. по коритата и преливниците
на реките.

2. Стоварването по  тротоарите и уличните платна на строителни материали и
съоръжения, строителни отпадъци, пръст и други подобни, без съответното разрешение
на общинската администрация, както и изхвърлянето  на същите в съдовете,
предн значени за битови отпадъци.

3. Държането на строителни материали, съоръжения и отпадъци на обществени
места повече от 7/седем/ дни след завършване  на строежа .

4. Разкопаването или повреждането на тротоарните и уличните настилки за
каквито и да било цели, без разрешението на общинската администрация.

РАЗДЕЛ V
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл.93.(1)Организацията на движение на автобусните линии, маршрутите на
движение и спирките на превозните средства се определят от Общинска администрация,
съгласувани с органите на МВР.



(2)Стопанисването, ползването, управлението, поддържането и ремонтирането на
пътната мрежа се уреждат с Наредба на Общински съвет.

Чл.94.Забранява се:
1.Забранява се движението на МПС без шумозаглушаване или с неизправно

шумозаглушаване;
2.Движението на МПС с течове или с наднормена емисия на вредни газове;
3.Смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на МПС, извън

определените за целта места;
4.Движението на МПС, замърсяващи пътната настилка .
5.Движението и паркирането на превозни средства по градинките, алеите,

парковете и на други забранени с пътни знаци места.
6.Държането на спрени от движение и повредени МПС, както и на части от тях по

улиците, паркингите, жилищните комплекси и паркове.
7.Ремонт на МПС /без аварийни ремонти/ и изоставяне на части и агрегати от

същите на уличните и тротоарни платна.
8.Превоза на извънгабаритни и неукрепени товари без специален транспорт.
9.Движението на верижни машини по асфалтовата настилка на пътищата извън и в

населените места. Придвижването им става чрез специална платформа или само по
разрешен маршрут от общината или кметството.

10.Паркирането на автомобили върху тротоари, с което се принуждават
пешеходците да преминават през платното за движение.

11.Транспортните средства, превозващи отпадъци, стърготини, отсевки и други
насипни материали да  се движат без да са оборудвани с предпазни мрежи и платнища.

12.Велосипедисти и мотопедисти да оставят велосипедите и мотопедите си
незаключени.

На  лицата  нарушили  разпоредбите на т.1 до т.12  се  налага  глоба   в  размер
от  50 - 500 лв.

Чл.95.Забранява се преместването, повреждането на пътни знаци, пътни
съоръжения и сигнализации, свързани с безопасността на движението от неоторозирани
лица, както и поставянето на частни и други табели и знаци по пътепоказателните колони.

Чл.96.(1).Обществен превоз на пътници и товари на територията на  община
Ардино, може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като
търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от закона и
тази наредба.

(2).Лицата, осъществяващи обществен превоз на пътници в населените места
задължително поставят табела за маршрута на превозното средство.

(3).Автобусите и леките автомобили трябва да отговарят на изискванията на
протокола за преглед за транспортна годност.

На лицата нарушили разпоредбите  се налага  глоба  в  размер  от  250 - 500 лв.
(4.) Забранява се превозването на домашни животни в МПС, обслужващи

обществения транспорт;
На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба  в  размер  от  50 лв.
(5.) Забранява се повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и

агитационни материали на сприковите знаци и заслони;
На  лицата  нарушили  разпоредбите  се налага  глоба   в  размер  от 50 - 200 лв.

(6). Забранява се поставянето на съоръжения или предмети върху или над пътното
платното, без надлежно разрешение от кмета на община Ардино;

На  лицата  нарушили  разпоредбите  се  налага  глоба в размер от  50 - 500 лв.

РАЗДЕЛ VІ
ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл.97. Спрените от движение и излезлите от употреба МПС  могат да се паркират
в гаражи, дворната част на индивидуални парцели, както и в обособени  за тази цел
обществени паркинги.

Чл.98.(1 ) “Излязло от употреба” е  моторно превозно средство, което:



а/ не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг
идентификационен номер

б/ не е извършван периодичен преглед за проверка на техническата му
изправност повече от две последователни години и е паркирано върху терени публична
държавна или общинска собственост.

в/ е с прекратена регистрация съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. на МВР,
за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях.

(2) Излезлите от употреба моторни превозни средства се третират, като отпадък
по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

Чл.99.Забранява се изоставяне на излезли от употреба моторни превозни средства
върху имоти - държавна и общинска собственост. Собствениците на изоставени излезли от
употреба МПС носят отговорност  за замърсяване на околната среда, наред с
отговорността, която може да им бъде потърсена по друг ред.

Чл.100.Изземването и преместването на излезли от употреба  МПС се извършва по
следния ред:

1.Кмета на общината назначава комисия съгласувано със сектор “КАТ” на  РУ –
Полиция гр.Ардино за установяване  на излезли от употреба моторни превозни средства и
на техните собственици в състав:
Служител на “КАТ-пътна полиция”;
Районен инспектор от Районното полицейско управление;
Общински служител от съответната служба

2.На собствениците на излезли от употреба МПС се съставя и връчва
задължително предписание за преместването им в 14 дневен срок.  Срокът за
преместването започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието дата и изтича
в 24 часа на четиринадесетия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът
изтича в 24 часа  на първия следващ присъствен ден. След изтичане на срока за
доброволно изпълнение, предвиден в предписанието, се съставя административно-
наказателна преписка по реда на ЗАНН.

3.Заедно с връчването на предписанието, на видно място на излязлото от употреба
МПС, се залепва стикер /по образец-приложение № 1/.

4. За извършените предписания по т.2 се съставя констативен протокол за
техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство в 3
екземпляра, който се подписва от членовете на комисията. В протокола се вписва адреса
на паркиране и състоянието на МПС по външен оглед, както и мястото, на което е
поставен стикера. При поискване, екземпляр от протокола се представя на собственика  на
излязлото от употреба моторно превозно средство или на упълномощено от него лице.

5. Изискването за връчване на предписанието за преместване на превозното
средство в 14-дневен срок се счита изпълнено с поставяне на стикера. Срокът за
преместване започва да тече от деня, следващ посочената на стикера дата на поставяне  и
изтича в 24 часа на четиринадесетия ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен ,
срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден

6. Когато собственикът на излязлото от употреба МПС не може да бъде установен,
предварителното предписание се поставя на информационното табло в сградата на
общината или на общодостъпно място и стикерът се залепва на излязлото от употреба
МПС, като по този начин собственикът се смята на уведомен”.

Чл.101.(1) При приемането на излезлите от употреба моторни превозни средства  в
денонощно охраняемата прощадка за временно съхранение, специализираната фирма,
притежаваща разрешение по Закон за управлание на отпадъците извършва отбелязване
върху протокола за техническото състояние на автомобила и вписване  в “Отчетната
книга”.  Специализираната фирма води регистър на приетите автомобили, прошнурован  и
заверен от КАТ.

(2) Специализираната фирма е длъжна да уведоми незабавно сектор “КАТ-пътна
полиция” при РДВР за постъпилите за временно съхранение излезли от употреба МПС,
като представи описанието на автомобила, адреса на опследното му паркиране, заповед за
принудителното му преместване.



(3) Излезлите от употреба МПС се пазят в денонощно охраняемия паркинг за
временно съхранение. Те се предават за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата
на преместването им. Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл.143,
ал.6 от Закона за движението по пътищата.

(4) В срока по предходната алинея , собствени кът има право да поиска връщане
на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът
заплати на специализираната фирма направените във връзка с принудителното
преместване и съхранение на охраняемия паркинг разходи.

Чл.102. При изпълнение на предписанието за преместване на местата по чл.100,
т.2 на собственика се издава удостоверение за приемането на моторното превозно
средство съгласно изискванията за снемане от отчет по чл.143, ал.6 от Закона за движение
по пътищата.

ГЛАВА V

ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ПТИЦИ И ПЧЕЛНИ
СЕМЕЙСТВА

Чл.103.На територията на Община Ардино се допуска изграждане на животновъдни
обекти и отглеждане на селскостопански животни  в съответствие с изискванията на
Закона за ветеринарномедицинска дейност /Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г./,
Правилника по прилагането на Закона за ветеринарномедицинска дейност, както и
Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти /Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г./.

Чл.104./1/ Забранява се  отглеждането на птици, зайци, овце, кози, крави,  коне,
свине, пчелни  семейства , влечуги и други подобни в:

1. мазета , тавани, веранди и тераси.
2. изградените жилищни комплекси.
3. кварталите с преобладаващо комплексно застрояване.
4. имоти, намиращи се в близост до представителни обществени места и сгради и

съоръжения .
5. в  І-ва зона на град  Ардино, включващи територията оградена от улиците – “Бели

брези”, “Родопи”, “Пирин”,  “Иван Вазов”.
6.Допустимо е развиването на животновъдна дейност в гр.Ардино извън І-ва зона .
(2) Забранява се отглеждането на животни за промишлени цели на територията на

населените места от Общината в регулационните им  граници, както и отглеждането на
животни над допустимите бройки, посочени в Приложение № 1 на настоящата Наредба.

Чл.105.В неизброените в чл.104,ал.1 жилищни зони на населените места в
общината се  разрешава отглеждането на домашни животни и птици , при  осигуряване
и поддържане на необходимата хигиена в съответните дворове и помещения.

Чл.106.(1) В кварталите и жилищните зони по чл. 83 се разрешава стационарно
отглеждане за собствени нужди на селскостопански животни:

1. едри еднокопитни и двукопитни животни;
2. свине, овце и кози;
3. домашни птици.
(2) Отглеждане на по-голям брой животни с търговска цел става извън населените

места при спазване на условията за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.

Наказват  се  с глоба от 100 до 500 лева физическите  лица  и  имуществена
санкция  от 1000 до 5000 лева  юридическите  лица  и  едноличните търговци,  които
нарушават  разпоредбите на  чл.28, ал. 2 и ал. 3.

(3) Отглеждането на декоративни птици и гълъби в регулационните граници на
населените места с търговска цел, се извършва при спазване на разпоредбите на Наредба
№ 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
/Обн. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г./ и след изрично писмено съгласие на непосредствените
съседи на имота.



Чл.107.(1) Собствениците, които притежават временно или постоянно
селскостопански животни, са длъжни да ги регистрират в общината /кметството/ и в
Областна дирекция по безопасност на храните в срок от седем работни дни от
придобиването им.

(2) Стопаните на селскостопански животни са длъжни да не замърсяват с
животински отпадъци улиците, тротоарите и всички други места за обществено ползване.

Наказват се с глоба от 50 до 200 лв. стопаните на селскостопански животни,
които замърсяват с животински отпадъци улиците, тротоарите и всички други места
за обществено ползване, когато са физически лица и с имуществена санкция от 1000
до 2000 лв. когато са юридически лица или еднолични търговци.

(3) Извозването и загробването на животинските  трупове се извършва в специално
изградени извън населените места трупни ями, отговарящи на санитарно-техническите
изисквания или се предават на екарисаж.

Чл.108.(1) При отглеждане на селскостопанските животни в личните си дворни
места, собствениците са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и със
зоохигиените, ветеринарно-санитарните и санитарно-хигиенните изисквания.

(2) Допуска се изграждане на помещения за отглеждане на животни на отстояние
най-малко на 3 /три/ метра от оградата откъм страничната регулационна/имотна граница и
на 10 /десет/ метра от жилищна сграда в съседен имот при спазване на следните
изисквания:

1. разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на
селскостопански животни;

2. водонепроницаем под и стени на сградите;
3. заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа или в утаечна шахта;
4. редовно почистване, измиване, дезинфекциране;
5. склад /помещение/ за фуражите;
6. ежедневно почистване на твърдия торов отпадък и ежеседмичното му извозване

в собствени земеделски земи.
Физическо  лице,  извършило  нарушение  се  наказва   с  глоба от 100  до  500

лв
За нарушения, извършени от юридически лица или еднолични търговци се

налага имуществена санкция  от  500  до  2000 лв.

Чл.109. Придвижване на селскостопански животни на територията на гр. Ардино,
както и в селата става само по маршрути, определени от кметските управи и общинската
администрация.

Чл.110. Кметът на общината и кметовете на съответните села определят със заповед
терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за
депониране на тора, когато стопаните нямат собствени земеделски земи.

Чл.111. Собствениците на умрели животни се задължават да ги предават на екарисаж
и обезвреждане, съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и
Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични
животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфично рискови
материали извън обектите, регистрирани в РВМС / Обн. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г/.

Чл.112. Забранява се пашата на селскостопански животни и свободното им пускане
на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения,
междублокови пространства, сметоразтоварища и на всички места за обществено
ползуване.

Наказват се с глоба от 100 до 200 лв. стопаните на селскостопански животни,
пуснати на паша или свободното придвижващи се на територията  на паркове,
градини, училища, културни и здравни заведения, междублокови пространства,
сметоразтоварища и на всички места за обществено ползване когато са физически
лица и с имуществена санкция от 500 до 1000 лв. когато са юридически лица или
еднолични търговци.



Чл.113.(1). Забранява се отглеждането на птици, зайци, пчелни семейства, и др. в
жилищните сгради в режим  на етажна собственост, както и в общите им части – сервизни
помещения, тавани, балкони, мазета и гаражи.

(2). Забранява се пускането свободно на птици и други домашни животни.

За  нарушение  на  забраната  на собствениците се налага глоба от 50 до 100 лв.
за физически лица и имуществена санкция от 200 до 500лв. за юридически лица или
еднолични търговци.

ГЛАВА VІ
ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ

Чл.114. В районите на гробищните паркове се забранява:
1.Посещението на деца под 10-годишна възраст, ако не се придружават от

пълнолетни лица;
2.Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни

или възрастни, немощни хора ;
3.Въвеждането на кучета, домашни и други животни;
4.Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни

материали и части за паметници без надлежно разрешение от  техническа служба на
общината;

5.Отсичането на дървета без разрешение от Община Ардино.
6.Повреждането и разрушаването на паметници и паметни плочи,

извършването  на действия, с които се оскверняват паметниците, замърсяват терени на
гробищните паркове.

На лицата нарушили разпоредбите  се налага  глоба от 20 лв. до 50 лв. за първо
нарушение и от 50 лв. до 200 лв. за последващо

Чл.115. С разрешение на Кмета на Община Ардино или упълномощено от него лице
може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни
материали, паметници, огради и при други особени случаи.

Чл. 116. Не се разрешава извън определените за целта места :
1.Изхвърлянето на хранителни, други отпадъци и увехнали цветя и треви;
2.Паленето на огън и изгарянето на отпадъците;
3.Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други

подобни;
4.Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.

На лицата нарушили разпоредбите  се налага  глоба от 20 лв. до 50 лв. за първо
нарушение и от 50 лв. до 200 лв. за последващо
Чл. 117.(1) Наследниците на починалия или откупилите гробни места са длъжни да

поставят временни или трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.
(2) Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и окологробното

пространство.
(3) Наследниците на починалите лица, откупили гробните места преди влизането в

сила на тази наредба, са длъжни да спазват задълженията си по ал.1 и ал.2.

ГЛАВА VІІ
ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл.118. Не се допуска предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или
при неблагоприятни условия на граждани, основаващо се на всякаква дискриминация:
пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение,
увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и
други признаци.



ГЛАВА VІІІ
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.119.(1). Контролът по прилагането и изпълнението на настоящата наредба се
осъществява на кмета  на  община  Ардино  или  упълномощени  от  него  лица.

(2).Органите по предходната алинея определят със заповед длъжностните лица,
които имат право да извършват проверки, съставят констативни протоколи и актове,
задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения, както и актове за
установяване на административни нарушения по тази наредба.

(3).Актове за установяване на административни нарушения по тази наредба се
съставят от длъжностни лица в общинска администрация, кметовете и служителите в
кметствата, органите на МВР и други лица, определени от кмета на общината.

(4).Актове  могат да съставят  длъжностни лица, посочени изрично в съответните
нормативни документи, определени от ръководителите на ведомствата и от кмета на
общината, на които е възложено приложението или контрола по съответните нормативни
документи.

(5).Контролът по неправилното спиране, престой и паркиране на МПС се
осъществява от органите на полицията.

(6).При извършване на нерегламентиран таксиметров превоз се налага глоба на
водача от 300 лева и се уведомява писмено титуляра на лицензията. При повторно
нарушение се налага глоба от 500 лева на водача и се прави предложение до РОДАИ за
прекратяване на лицензията.

(7).Въз основа на съставените актове, кметът на община Ардино издава наказателни
постановления в едномесечен срок от получаването на административно наказателната
преписка.

Чл.120.Редът за съставяне на актове, издаване на наказателни постановления,
връчването и обжалването им се извършва съгласно разпоредбите на Закона за
административните нарушения и наказания. Когато сезираният административно-
наказващ орган неоснователно откаже да образува административно-наказателно
производство, ако извършеното не представлява престъпление, то се наказва с глоба в
размер, съответствуващ на извършеното нарушение.

Чл.121.(1).На нарушителите  на тази наредба на основание чл. чл.22, ал.4  от
Закона за местното самоуправление и местната администрация се налага имуществена
санкция – глоба от 50 до 5 000 лева за физически лица и глоба  от 1000 до 50 000 лева за
едноличните търговци и юридическите лица, освен ако извършеното нарушение не
представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и за него не е предвидено
по-тежко наказание от по-висок нормативен акт.

(2).Административното наказание се определя съобразно  разпоредбите на тази
наредба в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

(3).При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението,
подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината
обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.

Чл.122. Лице, наказано за нарушение по тази Наредба, което до една година от
влизане в сила на наказателното постановление , извърши ново нарушение от същия вид,
се наказва с глоба от 500 лв до 5 000 лв за физическите лица, а за едноличните търговци и
юридическите лица – с глоба от 10 000 лв до 50 000 лв или с временно лишаване от право
да упражняват определена професия или дейност, освен ако извършеното нарушение не
представлява престъпление по смисъла на наказателния кодекс и за него не е превидено
по-тежко наказание от по-висок нормативен акт.

Чл.123. Всички  физически  и  юридически  лица, учреждения и сдружения с
идеална цел, които не изпълняват или нарушават заповеди, задължителни  предписания и
други задължителни документи на общинските власти,свързани с настоящата наредба се
наказват съгласно чл.119 и чл.120 от настоящата наредба .



Чл.124. За нарушения на настоящата наредба , извършени от малолетни и
непълнолетни лица отговарят съответните родители, попечители и настойници, съгласно
чл.26 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.125.(1).За маловажни случаи на нарушителя може да бъде наложена глоба в
размер от 10 до 50 лв. чрез издаване на фиш, по реда на чл.39, ал.2 от Закона за
административните нарушения и наказания или наказващият орган може да не наложи
наказание, като предупреди нарушителя, че при повторно извършване на нарушение ще
му бъде наложено административно наказание.

(2).За маловажни случаи на административни нарушения, извършени от
непълнолетни, наказващият орган изпраща съставените актове на местните комисии за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за налагане
мерки от възпитателен характер.

Чл.126.За повторно извършено нарушение по тази наредба, на нарушителя се налага
глоба или имуществена санкция в двоен размер на вече наложената му такава.

Чл.127.Установяването на нарушенията, налагането на глоба на местонарушението,
издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по
реда, предвиден със Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.128.Актовете за установяване на извършени нарушения на Закона за събранията,
митингите и манифестациите се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на
община Ардино.

Чл.129.Независимо от административно – наказателната отговорност по този
Раздел, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на вредните
последици от извършеното от тях нарушение.

Чл.130. В случаите, когато наказващия орган прецени, че нарушението, за което е
образувано административно-наказателно производство, съставлява престъпление по НК,
наказателно постановление не се издава, образуваната преписка се прекратява и събраните
материали се изпращат на районния прокурор.

Чл.131.Наказателните  постановления за нарушения по тази наредба се  издават от
кмета на общината.

ГЛАВА ІХ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1.„Обществен ред” е системата от обществени отношения, създаващи се на

обществени места, регулирани от правни норми, морални норми и правила в обществото,
чието спазване осигурява неприкосновеността на гражданите, защита на правата и
законните им интереси, нормалното функциониране на държавните, общински органи и
обществени организации,  охраната на личната и обществена безопасност при някои
дейности, с цел създаване и поддържане на приветлив и естетичен вид на населените
места и хармонична жизнена среда.

2.„Селскостопански животни” са животните, отглеждани и развъждани от човека за
производство на животински продукти, за консумация от човека, за други
селскостопански цели или за работа.

3.„Птици” са кокошки, пуйки, патици, гъски, гълъби, яребици, пъдпъдъци, токачки,
пауни и фазани, отглеждани в затворени помещения и в кафези с търговска, нетърговска
или с развъдна цел.

4.„Маловажни случаи” са тези, при които извършеното нарушение с оглед липсата
или незначителността на вредни последици или с оглед на други смекчаващи
обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с
обикновените случаи на нарушение от същия вид.

5.„Непристойни  действия” са непристойни прояви, изразяващи се в употреба на
ругатни, псувни или други неприлични изрази на публично място пред повече хора, в
оскърбително отношение и държане към гражданите, към органите на властта или
обществеността или в скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава
обществения ред и спокойствието.



6.„Развлекателни  заведения” са заведенията изброени в Наредбата за категоризиране
на туристически обекти към Закона за туризма.

7.„Питейни  заведения” са заведенията, които предлагат богат асортимент алкохолни
и безалкохолни напитки и закуски към тях

8.„Повторно нарушение” е нарушение, извършено в едногодишен срок от
влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за
същото по вид нарушение.

9.„Системно  нарушение” е всяко нарушение извършено след повторно
нарушение.

10. „Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни
и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на
хранително-вкусовата промишленост.

Приложение № 1 към чл.104

С  приложението  се определят норми за месторазположението на стопански сгради
за животни и птици и обемът на животновъдната дейност  в парцели от жилищните зони
на населените места , в които е разрешена този вид дейност съгласно чл.25 от
настоящата наредба, както следва :

I.Сервитутни отстояния:
Отстоянието на стопански сгради за отглеждане  на животни и птици в парцели в

жилищните зони на населените места да бъде не по-малко от 6 /шест/ метра от
жилищните сгради в самия  парцел  и съседните парцели.

При необходимост от изграждане на торища , същите се разполагат най-малко на
6 /шест/ метра от жилищните сгради и на 3 /три/ метра от дворищната регулационна
линия при условие отпадните води да се отвеждат в собствения парцел. По изключение
същите могат да се разполагат и на регулационната линия при наличие на писмено
съгласие от двете страни.

II.Обем на животновъдната дейност в стопанските постройки на територията
на  гр.Ардино:

1. едър рогат добитък - до 1 брой и приплодите;
2. коне или магарета - до 1 брой и приплода ;
3. дребен рогат добитък - до 5 броя и приплодите;
4. свине майки - до 1 брой и приплодите /наличие на канал/;
5. свине за угояване - до 2 броя /при наличие на канал/;
6. зайци или животни отглеждани за ценни кожи - до 10 броя;
7. птици отглеждани на открито - до 15 броя;

Животновъдната дейност  в  така определените  обеми да се осъществява
съобразно санитарно-хигиенните изисквания  на Закона за ветеринарно-медицинската
дейност, Закона за здравето и Закона за опазване на околната среда. Контролът се
осъществява от оторизираните органи по тези закони.

Случаите, които са извън обхвата на така определените норми относно вида
на животните, обема на животновъдната дейност и сервитутните отстояния да се
решават съобразно  конкретните условия и действуващите  нормативни  документи от
комисия, назначена с писмена заповед на кмета на общината .

IIІ. Обем на животновъдната дейност в стопанските постройки в границите
на община Ардино, извън територията на гр.Ардино:

В регулационните граници на населените места на територията на община
Ардино не включващи гр.Ардино  се разрешава отглеждане на следните видове и бройки
домашни животни.

1. едър рогат добитък - до 4 броя и приплодите;



2. коне, магарета, катъри - до 4 броя и приплода ;
3. дребен рогат добитък - до 10 броя и приплодите;
4. свине майки - до 2 броя и приплодите ;
5. свине за угояване - до 5 броя;
6. зайци или животни отглеждани за ценни кожи - до 50 броя;
7. птици отглеждани на открито или закрито - до 50 броя;

Приложение  №  2 към чл.80, ал.1

С приложението се определя  тарифа за размера на обезщетенията за причинени
вреди на озеленителната система и  раститността на територията на община
Ардино, към чл.43 ал.1 от настоящата наредба.

По тази  тарифа се  определя размерът на обезщетенията за причинени вреди
на озеленителната система при  строителство и  реконструкция  на обекти,  когато  се
засягат озеленени площи за обществено ползуване, когато се налага премахване на
дървесна и храстова растителност и при нарушения.

За причинени вреди се заплащат следните санкции:

1. За увредени тревни площи:
I - категория - 400 лв/дка ;
II - категория - 350 лв/дка;
III - категория - 300 лв/дка ;
IV - категория - 250 лв/дка .

2. За увредени летни цветя:
I - категория - 30 лв/кв.м;
II - категория - 25 лв/кв.м;

3. За увреждане на перенни цветя - 2.50  лв/бр.
4. За увреждане на почвопокривни цветя - 250 лв/дка
5. За увреждане на широколистен и иглолистен жив плет:

- до пет години - 100 лв/кв.м;
- над пет години - 120 лв/кв.м.

6. За увреждане на рози:
- до три години - 4.50  лв/бр.
- над три години - 5.50  лв/бр.

7. За увреждане на храсти:
- до пет години - 3.50  лв/бр.
- до десет години - 4.00  лв/бр.
- над десет години - 4.50  лв/бр.

8. За увреждане на вечно зелени храсти:
- до пет години - 5.50  лв/бр.
- до десет години - 6.50  лв/бр.
- над десет години - 10.00  лв/бр.

9.За увреждане на иглолистни дървета :

Дървесен вид височина
в метри

стойност в лева
добро
състояние

отлично
състояние

Бързо растящи – лъжекипарис, веймутов бор,
морски бор, гинко, лиственица, секвоя

2.5 – 4.5 80 85
4.5 – 7.5 90 95
над 7.5 100 105

Умерено растящи – бял и черен бор, смърчове, ели,
кедри, конкол, туя и др.

2.5 – 4.5 80 85
4.5 – 7.5 90 95
над 7.5 90 95

Бавно растящи – биота, либоцедрус, хвойни, тцуга, 2.5 – 4.5 100 105



тис и др. 4.5 – 7.5 100 105
над 7.5 120 125

10. За унищожаване на широколистни дървета :

Дървесен вид височина
в метри

стойност в лева
добро
състояние

отлично
състояние

Много бързо растящи – топола, акация, върба,
айтлант, чинар, пауловния

4 - 5 70 75
над 5 80 85

Бързо растящи –брез, ясен, американски дъб,
софора, трепетлика и други

3 - 6 75 80

над 6 85 90
Умерено растящи – бук, клен, липа, бряст, зимен и
летен дъб, явор, кестен, орех, шестил над 3 90 95

11. Глобите за унищожени тревни площи, летни цветя, перенни цветя,
почвопокривни цветя, широколистен и иглолистен жив плет, храсти, вечно зелени храсти,
иглолистни дървета , широколистни дървета да се считат в двоен размер.

За защитени природни обекти и  паметници н културата размерът на санкцията
се съгласува с  МОСВ и ИПК.

При строителство  без съответните  разрешения или отсичане без разрешение
санкциите се удвояват.

Тази Тарифа подлежи на ежегодна акту лизация, съобразена с официалния
индекс на инфлацията в страната.

ГЛАВА Х
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата се приема от Общински съвет – Ардино, на основание чл.21, ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание,
проведено на ....... година, с Решение № ..... по Протокол № ..... от  ............. година.

§2.Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на
Общинския съвет.

§3.Настоящата Наредба влиза в сила 1 месец след приемането и.
§4.Наредбата да бъде разгласена по подходящ начин в населени места на

територията на Общината.
§5.Тази  Наредба  отменя Наредба № 1  за поддържането и опазването на

обществения ред, околната  среда и опазването на собствеността на територията на
община Ардино, приета с Решение №342 на Общинския съвет–Ардино от 07.07.2006 г.

§6.Кметът на общината регламентира отговорностите, свързани с изпълнението
и контрола на настоящата наредба.


