Община Златоград

НАРЕДБА №5
за управление на отпадъците
в община Златоград

Председател на
Общинския съвет:

………………………
/Спаска Гочева/

Дата:………………………………...

Кмет на
Община Златоград : ............................................
/Младен Чаушев/
Дата:………………………………...

Утвърдена с решение № ............................. / ..............2006г на ОБС гр.Златоград
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СЪКРАЩЕНИЯ
БО
СО
ОО
ИУМПС
МРО
РИОКОЗ
РИОСВ
ПУДООС
РВМС
ЗУО
ЗМСМА
ЗООС

Битови отпадъци
Строителни отпадъци
Опасни отпадъци
Излязло от употреба моторно превозно средство
Масово разпространени отпадъци
Районна инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве
Регионална инспекция по околната среда и водите
Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда
Районна ветеринарно –медицинска служба
Закон за управление на отпадъците
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за опазване на околната среда
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НОРМАТИВНА БАЗА
- ЗУО – обн. ДВ 86 от 30.09.2003г;
- ЗООС – обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002год;
- Наредба №7 от 24.08.2004г за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци;
/обн. ДВ.бр.81 – 17.09. 2004 г./
- Наредба №8 от 24.08.2004г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други соъръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци;
/обн. ДВ.бр.83 – 24.09. 2004 г./
- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките;
/обн. ДВ.бр.19 – 09.03. 2004 г./
- Наредба № 10 за реда за оформяне на документи относно отчета и информацията за
управление на дейностите по отпадъците;
/обн. ДВ.бр.151 - 1998 г./
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци;
/ обн. ДВ. бр.29 – 1999 г./
- Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори
и третиране на отпадъци от батерии и акумулатори;
/ обн. ДВ. бр.61 – 2000 г./
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и живачни лампи и за
третиране и транспортиране на излезлите от употреба луминесцентни и живачни лампи;
/ обн. ДВ. бр.101 - 2000 г./
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти;
/ обн. ДВ. бр.59 – 2000 г./
- Наредба за управление на масово разпространени отпадъци;
/ обн. ДВ. бр. 19 – 2004 г./
- Наредба за третиране на излезли от употреба МПС;
/ обн. ДВ. бр.104 – 2004 г/
- Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали;
/ обн. ДВ. бр.78 – 2005 г./
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Раздел I
ОБЩА ЧАСТ
Чл. 1. (1) Наредбата действа на територията на Община Златоград, на основание чл.19 от ЗУО и
чл. 22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
(2) С Наредбата се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови,
строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно
изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и
такси.
(3) Наредбата определя задълженията на ръководителите на всички учреждения, обществени и
стопански организации, търговски обекти, държавни и частни фирми или дружества, военни
поделения, банки, учебни заведения, болнични заведения, управителните съвети на етажни
собствености (домсъвети), собствениците или наемателите на еднофамилни жилища и на
гражданите по отношение на ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните
от тях сгради, дворове и прилежащите им територии.
(4) Наредбата е задължителна както за всички живущи или работещи на територията на
Общината, така и за всички временно пребиваващи в нея.
Чл. 2. Наредбата третира условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането и претоварването на следните видове отпадъци:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

битови отпадъци от домакинства и стопански обекти ;
животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност ;
строителни отпадъци и земни маси;
производствени отпадъци;
негодни за употреба акумулатори и батерии;
излезли от употреба луминесцентни лампи и живачни лампи ;
отработени масла и отпадъчни нефто-продукти ;
излезли от употреба моторни превозни средства ;
отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
масово разпространени отпадъци;

Чл. 3. (1) Почистването и поддържането на чистотата в сградите, дворовете и прилежащите към
сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и
стопанисват сградата в периметър 10 м .
(2) Отговорност пред общинската администрация за замърсяване на дворовете и на
прилежащите към сградите територии носят:
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- ръководителят на съответното юридическо лице, което стопанисва и експлоатира сградата,
помещението;
- председателят на етажната собственост и домсъвета (когато няма такива - всички живущи в
сградата);
- собственик (или наемател), който стопанисва еднофамилното жилище;
(3) Собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) заведения за обществено
хранене и офиси, които обитават част от сградата, носят отговорност пред общинската
администрация за чистотата на прилежащите към магазините им тротоари.
(4) Прилежащите територии по смисъла на ал.3 към представителни едромащабни сгради се
определят с документ от общинската администрация съобразно съществуващата вертикална
планировка;
Раздел II
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОБЩИНСКА ДЕЙНОСТ “ЧИСТОТА”,
ЮРИДИЧЕСКИТЕ И ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. (1) Кметът на Общината определя площадка за изграждане на съоръжения и/или
инсталация за обезвреждане на отпадъците или организира това на регионален принцип.
(2) Извозването на битовите отпадъци от сградите по всички улици, булеварди, квартали на
територията на Община Златоград се извършва от Общинска дейност «Чистота», съгласно
утвърден график.
(3) Извозването на битовите отпадъци се извършва най-малко веднъж на две седмици.
(4) Общинската администрация е длъжна да осигури необходимия брой съдове за битови
отпадъци за всички територии по ал.1 , съобразно броя на живеещите в тях.
(5) По указание на общинската администрация търговските обекти, заведенията за обществено
хранене и производствените предприятия и др., които ползват под наем общински площи,
сгради и помещения сами осигуряват стандартни съдове за отпадъци, съобразно потребностите
си. При неизпълнение се прекратяват договорните отношения.
(6) Общинска дейност «Чистота» извозва битовите отпадъци само на Общинското депо или на
контролирано такова в друга община.
(7) Работниците, събиращи битови отпадъци в сметосъбирателните коли, задължително измитат
и връщат обратно в съдовете разпилените около тях отпадъци. Периодично съдовете трябва да
се измиват и дезинфекцират;
Чл. 5. Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на
ледените висулки се извършва от съответните физически или юридически лица, стопанисващи и
експлоатиращи сградата.
Чл. 6. (1) Производствените отпадъци от стопанските предприятия, с изключение на опасните,
се извозват и депонират от специализираните фирми, по Договор с предприятия или от самите
предприятия ако притежават разрешително по чл.37 от ЗУО.
(2) Животинските и селскостопанските отпадъци се обработват и депонират по указание на
районната ветеринарномедицинска служба (РВМС) или РИОКОЗ.
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(3) Умрели селскостопански животни се извозват до екарисаж или се третират по указание на
РВМС. Трупове на кучета, котки и други домашни животни се извозват от Общинска
дейност»Чистота» до трупната яма на Общинското депо, която периодично се дезинфекцира.
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ
Чл. 7. Извършването на дейностите по третиране на строителни отпадъци /СО/ и излишните
земни маси /ЗМ/ е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от
която са формирани.
Чл. 8. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за които
се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото
количеството на СО и ЗМ надвишава 1м3 /вкл. линейни обекти/, отговорните по предходния
член лица подават заявление по образец и заплащат съответните такси за ползване на депо, въз
основа на което Общината издава "Разрешение за третиране и транспортиране /вкл.
депониране/ на СО и ЗМ”;
(2) "Разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ", се издава за всеки
отделен
обект;
(3) В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва
лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ, номерът на
издаденото му разрешение. Неразделна част от протокола е констатирането на моментното
състояние на обществените терени, засегнати от строителната площадка, което изпълнителят да
възстанови до подписване на акт образец
№15.
(4) Задълженията за третиране и транспортиране на СО на съответните отговорни лица са в сила
до подписване на акт образец N 15 независимо от продължителността на строителството.
Чл. 9. Отговорното за третирането и транспортирането на СО и ЗМ лице в случая на чл.7 е
длъжно:
1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато
и да било дейност на нея /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/;
2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари,
улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, СО и ЗМ;
3. Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
4. След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара,
уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната
площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от техническата
служба на общината .
Чл. 10. (1) За депонирането /обработката/ на СО и ЗМ, лицата /фирмите/ заплащат такса,
определена
от
Общинския
съвет
в
лв/м3.
(2) Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава рарешението, в съответствие
с количествата, посочени в него;
(3) Постъпилите приходи по ал.2 се изразходват за подръжка и обезопасяване на площадката на
депото;
Чл. 11. Депонирането /обработката/ на СО и ЗМ се извършва само на определените от кмета на
Общината депа за СО и ЗМ.
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Чл. 12. (1) Отговорност за дейностите по депонирането /обработка/ на СО и ЗМ и
стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това носи
операторът на депото.
(2) От оператора на депото задължително се изисква разрешение по чл37 от ЗУО за дейността.
(3) Операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/ води отчет на постъпилите
количества СО и ЗМ, съгласно изискванията на Наредба N10 за реда за оформянето на
документи относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците /ДВ.
бр.151от 98г./.
Раздел IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ КАТО ОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ
Чл. 13. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за
употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по
чл.37 от
ЗУО.
.
(2) Лицата /фирмите/ по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори /ДВ.бр.61/2000г/ и Наредбата
за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци/ДВ.бр.29/1999г./.
Чл. 14. (1) Местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии (като
част от системата за разделно събиране) се определят от Кмета на Общината ;
(2) Места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички търговски обекти на
територията на Общината, където се предлагат батерии.
(3) Лицата, които стопанисват обектите по ал.2, са задължени да предвидят места и поставят
специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят достъп до тях,
и водят отчетна документация, която ежегодно представят в РИОСВ.
Чл. 15. (1) Негодните за употреба батерии се сортират и съхраняват отделно по вид и състав и
по начин, който не затруднява тяхното последващо преработване
(2) Не се допуска съхраняване на несортирани батерии за период по- дълъг от 30 дни от датата
на постъпване, съгласно водената отчетна документация.
Чл. 16. Негодните за употреба акумулатори се събират в стационарни или подвижни
събирателни пунктове чрез оборудвани за целта превозни средства
Чл. 17. Забранява се неконтролираното освобождаване и или изхвърляне на негодни за употреба
акумулатори или изливане на електролит от акумулатори
Раздел V
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЛУМИНИСЦЕНТНИ
И ДРУГИ ЛАМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК КАТО ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 18. (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или
обезвреждане на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да извършват
само
лица,
притежаващи
съответното
разрешение
по
чл.37
от
ЗУО.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други
лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба
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луминисцентни и други лампи, съдържащи живак /ДВ.бр.101/2000г/, и Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци
/ДВ.бр.29/1999г./
Чл. 19. (1) Излезлите от употреба лампи се събират разделно от другите видове отпадъци.
(2) Забранява се целенасоченото чупене и/или поставяне на излезлите от употреба лампи в
съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци
Чл. 20. (1) Лицата извършващи продажба на лампи на крайните потребители са задължени да
поставят в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможните места за
предаване на излезлите от употреба лампи.
(2) Лицата извършващи продажба на лампи на крайните потребители са задължени безплатно
да приемат обратно излезлите от употреба лампи в количество на еднократно закупените от
клиента лампи и не повече от 50 бр. еднократно, като осигурят безопасното им съхранение
(3) Събраните от лицата по ал. 2 излезли от употреба лампи се предават на общинските
пунктове за събиране или на лицензирани фирми.
Чл. 21. (1) Кметът на общината осигурява организирането и прилагането на системата за
разделно събиране на излезлите от употреба лампи. За целта Кмета на общината:
1. Определя местата за пунктовете за събиране на излезлите от употреба лампи;
2. Осигурява предаването на събраните лампи за преработване и/или обезвреждане на
лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО;
3. Информира чрез средствата за масово осведомяване и по други достъпни начини за
местата за събиране на излезли от употреба лампи;
Чл. 22. Пунктовете приемат безплатно излезлите от употреба лампи от домакинствата.
Чл. 23. Излезлите от употреба лампи се събират в стационарни или подвижни събирателни
пунктове, които се оборудват съгласно изискванията на чл.13 и чл.14 от Наредбата за
изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за
третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак ( ДВ, бр. 101 от 12.12.2000 г.)
Раздел VI
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА И
ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Чл. 24. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само
лица,
притежаващи
съответното
разрешение
по
чл.37
от
ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти /ДВ.бр.59/2000г./ и Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци/ДВ.бр.29/1999г./
Чл. 25. (1) Местата за смяна на отработените моторни масла на територията на общината се
определят от Кмета на Общината, за което той информира обществеността ;
(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и
бензиностанциите, отговарящи на изискванията на наредбите по
чл.ЗЗ, ал.2.
на
горепосочената наредба
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(3) Физическите и юридическите 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. 26. Забранява се :
1. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни
води и в канализационната система.
2. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и продукти, водещо до замърсяване
на земната повърхност и почвата.
Раздел VII
ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
/Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от МПС ДВ 104 от 26.11.2004 г./
Чл. 27. Излязло от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) е отпадък по смисъла на &
1, т.1 от ЗУО.
Чл. 28. Общинският съвет определя реда за събиране и управление на отпадъците от ИУМПС,
които се намират върху държавна или общинска собственост в случай, че собствениците им не
изпълняват задълженията си по чл.11 от Наредбата на МС /ДВ.бр.104 от 26.11.2004/ и когато
МПС не може да бъде индентифицирано:
1. Кмета на Общината назначава комисия съвместно с РПУ за установяване на ИУМПС и на
техните собственици ;
2. Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по тротоарите,
улиците, площадите и на откритите обществени паркинги съдържа:
- наименованието "Предписание за предаване на ИУМПС" и номер;
- собственик, вид, марка, модел, цвят на МПС и регистрационен номер, ако има такъв;
- указание за предаване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за
разкомплектуване;
- посочване на собственика на крайната дата за изпълнение на предписанието в 14-дневен срок и
адрес на мястото за предаване на ИУМПС.
- предупреждение, че при неспазване на срока МПС ще бъде принудително преместено на
посочените места ;
- дата, адрес на паркиране, име и подпис на длъжностните лица.
3. За извършените предписания по т.2 се съставя констативен протокол за техническото
състояние на излязло от употреба моторно превозно средство в 3 екземпляра съгласно образец
Приложение №2, който се подписва от членовете на комисията. В протокола се вписва адреса на
паркиране и състоянието на МПС по външен оглед. При поискване, екземпляр от протокола се
предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
4.Предписанието за предаване на превозното средство в 14-дневен срок започва да тече от деня,
следващ посочената на стикера дата на поставяне на превозното средство или датата на
връчване, посочена в обратната разписка .
5.Комисията по ал.1, т.1 съставя и акт за установяване на административно нарушение съгласно
Приложение №3, което се връчва заедно с предписание (приложение № 1).
Чл. 29. Кмета на Общината определя място за изграждане на площадка за времено съхранение
на ИУМПС. Площадката отговаря на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни
актове както и на минималните технически изисквания по т.I, II от Приложение №2 на
Наредбата на МС.
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Чл. 30. Кметът на Общината сключва договор с един от субектите:
• организация по оползотворяване по чл.35, ал.2 на Наредбата на МС,
• предприятието по дейностите по опазване на околната среда
• производителите или вносителите на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата
индивидуално
• други “икономически оператори” , притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или
комплексно разрешително
за извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхранение и предаване
на ИУМПС по чл.28 – срещу заплащане на услугата, а за разкомплектоване и оползотворяване
и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от ИУМПС, съобразно с всички изисквания на
Наредбата за третиране на отпадъците от МПС на МС
(1) ИУМПС се пазят в денонощно охраняемия паркинг - площадка за временно съхранение. Те
се предават за разкомплектоване от оператора на паркинга не по-рано от 14 дни от датата на
приемането им. Лидвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно Наредбата за
третиране на отпадъците от МПС /ДВ 104 от 2004 г./ от лицензирана фирма, с която кмета
сключва договор.
(2) Операторът на площадката за временно съхранение е длъжен да издаде за всяко прието
ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по образец
(3) Операторът на площадката за временно съхранение, както и собственика са длъжни да
представят пред органите на МВР - сектор "КАТ" – пътна полиция копие от удостоверението в
14-дневен срок.
(4) В срок от 7 дни след постъпване на площадката за временно съхранение, собственикът има
право да поиска връщане на автомобила по основателна причина. Освобождаването на
автомобила се извършва след като собственикът заплати на специализираното предприятие и
направените във връзка с принудителното преместване и съхранение на охраняеми паркинги
разходи.
Чл. 31. (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от
употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по чл.37 от ЗУО, или центровете за разкомплектоване
на
ИУМПС.
(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е
задължение на лицата, получили разрешение по чл.37 от ЗУО за съответната дейност.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Чл. 32. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават
излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.
Чл. 33. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за разполагане на съдове, местата за разделно събиране и площадките за
временно съхраняване на ИУЕЕО на територията на общината, в съответствие с програмата по
чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗУО, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с
организация по оползотворяване, с Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) и/или с производителите и вносителите на ЕЕО, изпълняващи
задълженията си индивидуално;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването му за
предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или
обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
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1. по т. 1 - когато производителите и вносителите на ЕЕО разполагат елементите от системата за
разделно събиране на ИУЕЕО върху общински имот, и
2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и временно
съхраняване на ИУЕЕО с лицата притежаващи разлешително по чл 37 от ЗУО;
Чл. 34. Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са
задължени да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:
1. реда и възможностите за обратното приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в
бита;
2. възможните места за предаване на ИУЕЕО, начина за връщане и системите за разделно
събиране;
3. предават събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване или на лица
притежаващи разлешително по чл 37 от ЗУО за дейности свързани с предварително третиране,
рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 35. Опасните отпадъци от производствената дейност се съхраняват, извозват и
обезвреждат съгласно Законодателството, третиращо опазването на околната среда и само по
указание на РИОС и РИОКОЗ.
Чл. 36. Отговорност за изхвърлянето на производствени, животински, селскостопански,
строителни или опасни отпадъци на нерегламентирани места, различни от указанията на
контролните инстанции носят физическите или длъжностните лица, които са ги изхвърлили и
водачите на МПС, които са ги транспортирали, както и ръководителите на съответните фирми и
организации.
Раздел VIII
УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
/Наредба от ДВ бр.19 от 26.02.2004 г. /
Чл. 37. (1) Кметът на Общината организира изпълнението на задълженията за участие в
системите за разделно събиране на територията й в съответствие с чл. 16, ал. 3, т. 5 ЗУО и с
Наредбата, като може да сключи договори със:
1. организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел IV от ЗУО;
2. Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 60
от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
3. други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:
а) разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I и II
от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране на
отпадъците от опаковки на територията на съответната община, или лиценз за търговска
дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО за металните отпадъци от опаковки;
б) разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на
отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
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(2) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от
опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради,
заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и
туризъм.
Чл. 38. (1) Сроковете за сключване на Договорите по ал.1 се определят с програмата по чл.
19, т. 2.
(2) Сроковете са съобразени с мерките, предвидени в Националната програма за
управление на дейностите по отпадъците.
(3) В случай на отправено предложение от Организация по оползотворяване или ПУДОС
за Договор по чл.21,ал.1, т.1 или т.2, Общината е задължена да го разгледа в 3-месечен срок и
да вземе решение по него.
(4) При наличие на спорни или неприемливи за Общината клаузи в договора по чл. 21,
ал. 1, т. 1 и 2 преди вземане на решението по ал. 3 общинският съвет може да възложи на кмета
на общината да проведе допълнителни преговори с организацията по оползотворяване или с
ПУДООС в срок 2 месеца от изтичането на срока по ал. 3.
(5) В случай на получен мотивиран отказ от страна на Общината организацията по
оползотворяване или ПУДООС, спазвайки изискванията на чл. 12 и 13, имат правото да сключат
договор при същите условия за изпълнение с лице, регистрирано по Търговския закон и
притежаващо разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел I
и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и сортиране
на отпадъците от опаковки, или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО - за металните отпадъци от опаковки, на
територията на съответната община.
(6) При наличие на обстоятелствата по ал. 4 кметът изпълнява задълженията си по чл. 16,
ал. 3, т.5 ЗУО, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за
разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки в едномесечен срок, без да
възпрепятства дейността на лицето, сключило договор с организацията по оползотворяване
и/или с ПУДООС.
(7) Когато разделното събиране на отпадъци от опаковки се организира въз основа на
договор между общината и ПУДООС, общината гарантира рециклирането или
оползотворяването на разделно събраните отпадъци чрез договор с лицата по чл. 21, ал. 1, т. 3,
буква "б".
РАЗДЕЛ IX
ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 39. Забранено е замърсяването на всички обществени места с битови отпадъци включително
хранителни отпадъци, семки, угарки, извънгабаритни предмети от бита, сгурия, въглищен прах
и други отпадъци от горене .
Чл. 40. Забранява се изоставянето на ИУМПС върху имоти държавна и общинска собственост.
Чл. 41. На територията на Община е забранено:
(1) Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска дейност, извън
регламентираните места;
(2) Неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци и такива от селскостопанска
дейност, както и складирането на животински отпадъци на разстояние по-малко от 3 м от
регулационната граница на поземления имот.
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(3) Свободното пускане на кучета извън разрешените за това места. След дефекация на кучетата
по благоустроени улици, тротоари, алеи и други открити площадки, собственикът на кучето е
длъжен да почисти замърсеното място.
(4) Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците, тротоарите, площадите,
парковете и градинките, освен по разрешени улици.
(5) Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с миещи препарати, когато
има опасност за намиращи се в близост дървета, храсти или тревни площи.
(6) Да се оставят на открито трупове на умрели животни или птици, както и да се замърсява
почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци.
(7) Изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън определените за тази цел депа.
(8) Транспортирането на насипни материали, селскостопанска продукция, леки вторични
суровини и други от транспортни средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи или
чергила.
(9) Излизането на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни или
промишлени обекти.
(10) Изхвърлянето в съдовете за битовите отпадъци на твърди или течни опасни отпадъци,
избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, незагасена сгурия и пепел, опаковки и
рециклируеми материали.
(11) Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и продукти, водещо до замърсяване
на земната повърхност и почвата .
(12) Изливането в канализацията, повърхностни и подземни води на течни опасни вещества и
отпадъци, моторни масла и други нефтопродукти.
(13) Гресирането и извършването на основен ремонт на моторни превозни средства на улиците,
тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, в местата за отдих и край поречия или
водоеми.
(14) Разкомплектоването на ИУМПС от техните собственици, както и предаването или
изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в Наредбата .
(15) Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение по чл.9 на Наредбата на
МС.
(16) Изхвърлянето на отпадъци от прозорците и балконите на сградите.
(17) Изхвърлянето на загасени или димящи угарки и цигарена пепел от балконите и прозорците
на сградите;
(18) Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж, стоки
или строителни материали, извън необходимото технологично време за извършване на товароразтоварните работи.
(19) Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете,
улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.
(20) Повреждането и разместването на съдовете за БО и разделно събиране от определените им
места, а също и запалването на отпадъците в тях.
Раздел X
КОНТРОЛ И САНКЦИИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ
Чл. 42. Отговорност за контрола върху чистотата носи Кмета на Общината и общинската
администрация.
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Чл. 43. (1) При констатиране на нарушения на разпоредбите от тази Наредба, контролните
органи налагат глоби и съставят актове на виновните физически или юридически лица,
собственици или наематели.
(2)Контролът върху изпълнението на настоящата Наредба се упражнява от Кмета на Общината,
от Кметовете на населените места.
Чл. 44. (1) На нарушителите се налага парична глоба в съгласно раздел ХІ – Админстративнонаказетлни разполедби по тази Наредба ;
(2) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно с тежестта на нарушението
и степента на виновност на нарушителя.
(3) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е предвидено потежко наказание по друг действащ Закон на Република България.
Чл. 45. (1) За явно маловажни случаи на административни нарушения , контролните органи на
място могат да налагат глоби в размер от 10 до 50 лева, като на нарушителите се издава
квитанция.
(2) Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, предвидена в ал. 1 му се
съставя акт съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗАНН.
Чл. 46. Ръководителите на стопански предприятия, фирми, учреждения, заведения и
организации са наказателно отговорни, солидарно с виновните за деянието работници и
служители, ако са допуснали нарушения на разпоредбите от тази Наредба.
Чл. 47. Общинската администрация и ръководителите на специализираните фирми по
чистотата, подлежат на санкции съобразно разпоредбите на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл. 48. Физическите лица или ръководителите на юридическите лица, както и председателите
на етажните собствености (домсъвети) и собствениците или наемателите на еднофамилни
жилища, на които са наложени парични санкции могат да ги обжалват по реда предвиден в
ЗАНН.

РАЗДЕЛ XI
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 49. ал.1 За нарушения на разпоредбите на Наредбата, на физическите лица се налагат
глоби в размер от 150.00 до 500.00 лв както следва:
1. За изхвърляне на строителни и битови отпадъци на неразрешените за това места;
2. За замърсяване с течни и твърди горива, масла и др.;
3. За изхвърляне на леснозапалими отпадъци в контейнери за битови отпадъци ;
4. За неподдържане чистотата в междуетажните пространства на сградите и дворовете и на
прилежащите към сградите територии ;
5. При неподдържане на чистотата на зелените площи и прилежащите към жилищните сгради
терени, тротоарните площи пред имоти на частни лица и фирми;
6. При непочистване от сняг, лед и висулки на тротоарните площи пред жилищните сгради и
имоти;
7. При замърсяване на уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни разтвори,
материали и други;
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8. За смесване на отпадъци или изхвърляне на същите в съдовете за битови отпадъци, ако
подлежат на разделно събиране;
9. За повреждане на съдове за битови отпадъци и оставяне на капаците им отворени след
изхвърляне на отпадъци в тях ;
10. За неконтролирано изхвърляне на негодни за употреба акумулатори или изливане на
електролита от тях;
11. За неконтролирано изхвърляне на отработени автомобилни масла в канализационната мрежа
или водещи до замърсяване на повърхностни и подпочвени води, на земята и почвата;
12. При изхвърляне на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съдовете за смет и на
места, различни от определените;
13. При предавате, изхвърляне, съхранявате или разкомплектовате ИУМПС на места, които не
са предназначени за тази цел;
14. Който съхранява отпадъци от черни и цветни метали без лиценэ или извън определените за
целта места;
15. За явно маловажни случаи на административни нарушения във връзка с настоящата
Наредба, овластените длъжностни лица налагат на място на виновните лица срещу квитанция
глоба от 10.00 до 50.00 лева.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 300 до 1000 лв.
Чл. 50. (1) За нарушение на разпоредбите на Наредбата се налагат глоби и имуществени
санкции– съответно на еднолични търговци и юридически лица , които:
1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за депониране
на битови или строителни отпадъци - в размер от 700 до 2000 лв;
2. Изоставя, нерегламентирано изхвърля, изгаряне или друга форма на неконтролирано
обезвреждане на отпадъците – в размер от 1000 лв до 3000 лв;
3. Нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното
съхраняване, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни
отпадъци - в размер от 1500 до 5000 лв;
4. Нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъци
според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка - в размер от 1500 до 5000 лв;
5. Нерегламентирано съхранява, изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано
обезвреждане на битови отпадъци - в размер от 1500 до 5000 лв;
6. Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което :
6.1 Изгражда и/или експлоатира инсталация за изгаряне на отпадъци, която:
А/ Нарушава техническите изисквания при изграждането на инсталациите относно масата на
органичните съединения в дънната пепел и шлака, температурата в горивната камера, времето
на престоя на хомогенната газова смес и кислородното й съдържание при изгаряне на течни
отпадъци;
Б/ Не осигурява необходимите измервания на емисиите на вредни вещества и
експлоатационните параметри;
6.2 Приема отпадъци на площадка или съоръжение за временно съхраняване на опасни
отпадъци, без да осигури разделното им съхраняване от други спомагателни материали и
допусне неконтролираното им изтичане;
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7. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което извършва продажба на акумулатори, без да прилага към гаранционната
карта списък на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37, за събиране на негодни за употреба
акумулатори.
8. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
А/ не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на
пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;
Б/ поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги
смесва с други отпадъци;
В/ изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива
електролит от тях;
Г/ събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;
Д/ не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него
акумулатори.
9. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
А/ не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането им,
и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;
Б/ умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл. 37 за тази дейност;
В/ поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.
Г/ При повторно нарушение по б.А,Б,В се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10
000 лв.
Д/ В случаите по б.Г имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
10. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
А/ предава или изхвърля излезли от употреба моторни превозни средства на места, които не са
предназначени за тази цел;
Б/ извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от
тях, без да притежава съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12 или
лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III;
В/ разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно
съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които
не произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и
материали.
Г/ При повторно нарушение по б.А,Б,В се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10
000 лв.
Д/ В случаите по б. Г имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
11. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
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А/ съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно
съхранение, които не отговарят на изискванията по този закон и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му;
Б/ смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
В/ извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове,
неотговарящи на изискванията;
Г/ смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени масла;
Д/ съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.
Е/ Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което не предостави информация за притежаваното от него оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили.
Ж/ При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по б. А-Д - в размер от 3000 до 10 000 лв.;
2. по б. Е - в размер от 7000 до 20 000 лв.
(4) В случаите по б.Ж съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на
нарушението.
12. При замърсяване и неподдържане на зелените, тротоарните и прилежащите площи от
Еднолични търговци, и друга дейност, фирми и учреждения – от 50.00 до 100.00 лева;
5.Предава, изхвърля, съхранява или разкомплектова ИУМПС на места, които не са
предназначени за тази цел – от 1 500 до 5 000 лв.
6.За смесване на отпадъци или изхвърляне на същите в съдовете за БО, ако подлежат на
разделно събиране (ако е въведено) – от 50.00 до 500.00 лева;
7.При непочистване от сняг на прилежащите площи и тротоари към сградите, се налага глоба от
50.00 до 100.00 лева;
8.За повреждане съдовете на БО и оставяне на капаците им отворени след изхвърляне на
отпадъци в тях – от 20.00 до 200.00 лева;
9.При нарушение реда за разделно събиране на батерии и акумулатори – от 1500.00 до 5000.00
лв.
10.При изхвърляне на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак в съдовете за смет и на
места, различни от определените от Общината и извън реда по тази наредба, се налага глоба от
1500.00 лв. до 5 000 лв.
11. Който съхранява отпадъци от черни и цветни метали без лиценз или извън определените за
целта места – 20 лева на кубик, но не по-малко от 100 лева.
12. За други нарушения на разпоредбите на Наредбата – от 100.00 до 1000.00 лева.
(2) За повторно нарушение се налага глоба, съответно санкция в двоен размер, а при следващи –
с 20 % повече.
(3) Приходите от глоби по тази Наредба постъпват по сметката на бюджетна дейност “Опазване
на околната среда”.
Чл. 52. (1) За явно маловажни и лесно отстраними нарушения се връчват предизвестия на
нарушителя с определен срок за отстраняването му.
(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се съставя акт в
съответствие с условията на наредбата.
Чл. 53. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината .
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и измененията на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, който няма предварително
непосредствено приложение или от който притежателят желае или е длъжен да се освободи.
Вещества, предмети или части от предмети, предадени на специализираните фирми за
третиране на отпадъци от собственика или от упълномощено от него лице, също се
определят като “отпадъци” до момента, в който възстановените от тях материали или
произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл.
2. “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по
домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и
отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато
нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да
попречи на третирането им съвместно с битовите.
3. “Производствени отпадъци” са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и
обслужваща дейност на физическите и юридическите лица.
4. “Опасни отпадъци” са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за
човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската
конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното
обезвреждане.
5. “Батерия или акумулатор” е източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно
преобразуване на химическа енергия, и състоящ се от една или повече първични
(непрезаредими) батерии или вторични (презаредими) клетки.
6. “Акумулатор” е електрохимична система, способна да превръща получена отвън
електрическа енергия в химична, да я съхранява и да я отдава чрез обратното й превръщане в
електрическа.
7. “Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която не може да
бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.
8. “Излязла от употреба лампа” е луминесцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не
може да бъде използвана повторно.
9. “Отработено масло” е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа,
негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително отработени
моторни или трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла.
10. “Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни и полутечни продукти на нефтена основа,
които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива, утайки от почистване на
резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при почистване на отпадни
води, остатъци от преработка на нефт.
11. “Излязло от употреба МПС” е:
- МПС с прекратена регистрация съгласно Наредба I-45 от 2000 година за регистрацията и
отчета на МПС и ремаркета, теглени от тях;
- МПС, на което не е извършван периодичен преглед за проверка на техническата му
изправност повече от две последователни години и е паркирано върху публична
държавна или общинска собственост;
- МПС, което не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг
идентификационен номер.
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12. “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на
строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и
съоръжения.
13. “Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се
образуват отпадъци.
14. “Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението и обезвреждането на отпадъците и
всички междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране или
производството на енергия и материали от отпадъци.
15. “Обезвреждане на отпадъците” е такова въздействие върху отпадъците (депониране,
рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което опасността за здравето на хората
или замърсяването на околната среда от тях не превишават установените норми.
16. “Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на
суровинните им свойства.
17. “Преработване на отпадъците” е дейност, която променя свойствата или състава на
отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни
продукти.
18. “Депониране на отпадъци” е складирането на отпадъци повече от 6 (Шест) месеца по начин,
който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и не се предвижда
последващо третиране на отпадъците.
19. “Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след употреба на
продукти на територията на цялата страна и поради своите характеристики изискват
специално управление.
20. “Повторно” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказван за нарушение от същия вид.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Наредбата се издава на основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, чл.19 от ЗУО и чл.2 ал.3 от ЗАНН.
2. Наредбата може да бъде изменяна и допълвана по реда на чл. 22 от ЗМСМА.
3. Настоящият текст на Наредбата е приета с Решение № 443, Протокол № 50 от 31/05/2006 г.
на Общински съвет гр. Златоград и влиза в сила от 01/06/2006 г.
4. Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на Общината,
Кметовете на Кметства, РПУ гр.Златоград, или упълномощени от тях лица;
5. Размерът на таксите, санкциите и глобите, прилагани по настоящата наредба могат да се
актуализират. Размерът на таксата по чл. 10 е определен в Наредба №8 на Общински съвет
Златоград.
6. В двумесечен срок от приемане на Наредбата, Кметът на общината със своя заповед следва
да определи местата по чл 11, чл. 14, чл. 25, чл.29, чл.33 и др цитирани в наредбата като
негово правомощие, както и да ги обяви на населението.
7. В двумесечен срок от приемане на Наредбата, Кметът на общината следва да изработи
образци на Приложения №1, №2, №3 по Раздел ІV от настоящата наредба.
СЧ/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД:

/Спаска Гочева/
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