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РАЗДЕЛ I  
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1 Тази наредба се издава, за да се уредят въпросите 

по хигиенизирането, оздравяване и опазване на околната среда на 
територията на община Пордим.    

    
  Чл. 2 Ръководствата на учреждения, организации, 

кооперации, фирмите на гражданите се задължават да поддържат 
обектите си и прилежащите към тях площи в екологично чист вид. 

 
Чл. З Опазването на околната"среда включва 

опазването на компонентите й: - въздух, вода, почва, шум и други. 
 
 

II. РАЗДЕЛ II   
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
Чл. 4  Опазването на околната среда изисква: 

(1) Изхвърлянето на битовите отпадъци да се 
извършва само в съдовете за смет или на определените места 
/сметища/. 

      (2) Оборският тор да се изхвърля само на 
определените от общината и кметствата места - торища.                            

      (3) Строителните отпадъци, железните 
предмети и други твърди отпадъци да се изхвърля само на 
определените места - сметотоварища; 
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(4) Труповете на умрели птици и домашни животни да се 

изхвърлят само в определените от общината и кметствата места - 
трупни ями. 

Обектите по предходния член 3, ал.1,2 и 4 да са в 
съответствие със санитарните и ветеринарно-санитарните 
изисквания. 

 
РАЗДЕЛ III 
 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИВЕТЛИВ И ЕСТЕТИЧЕСКИ 
ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА  
Чл. 5  Поддържането на хигиенен, приветлив 

и естетичен вид на населените места изискват редовно почистване 
/метене, миене, снегопочистване/ на улици, площади, градинки, 
паркове, зелени площи, дворове, вътрешно-квартални 
пространства на всички сгради, водни площи, автоспирки, пътни 
знаци и др. Тези дейности се осигуряват от: 

а/ ръководствата на учреждения, организации и фирми 
по отношение на производствени, административни и складови 
помещения, гаражи и пазари, които управляват и стопанисват, 
както и прилежащите към тях части от тротоари, зелени площи и 
улични платна. 

б/ гражданите по отношение на личните дворове, 
постройки, съоръжения с прилежащата им част тротоари и улични 
платна. 
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Чл. 6 На обществени места се ЗАБРАНЯВА: 
а/ хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, 

билети и други книжни отпадъци, отпадъци от семки, плодове и 
други; 

б/ изгарянето на смет в съдовете за смет; 
в/ миене, гресиране и ремонтиране на МПС по тротоари и 

улици, площади и други; 
г/ изтичане на вода от дворовете на улиците, както и 

пране на килими, вълна и други по уличните платна, тротоари, 
площади и други; 

д/ складирането на строителни материали, из-
хвърлянето на строителни и други отпадъци по улици, тротоари, 
входни артерии, зелени площи и други обществени места без 
разрешение от кмета на общината или кметството; 

е/ извозване на зелена маса, инертни материали и 
селскостопанска продукция и други насипни товари с превозни 
средства с неуплътнени и непокрити каросерии; 

ж/ разлепване на афиши, реклами, съобщения, нагледни 
и агитационни материали, некролози и други подобни по фасади и 
огради, освен на определените със заповед на кмета на общината и 
кметовете на кметствата места; 

з/ извеждане от личните дворове, свободно пускане в 
извън населените места на домашни кучета и други домашни 
животни й птици; 
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и/ отглеждането на домашни животни и птици извън 

дворовете; 
й/ ограждането на тротоарните места; 
к/ изсичане на дървета и храсти в парковете и 

градините на населените места. 
л/ забранява се горенето на растителни, битови и 

други отпадъчни материали в кварталните градинки, гробищните 
паркове, по поляните, деретата сечищата, ливадите и други 
общински площи. 

м/ унищожителните мерки срещу гризачите, вземани 
от кооперациите да стават след съгласуване е общинската 
администрация и под контрол на Ловно-рибарските дружинки. 

 
Чл. 7 Ловни, любителски и луксозни кучета могат да се 

отглеждат само след регистриране на общината и кметствата и 
паспортизирането им от ветеринарните власти. 

 
Чл. 8   Лицата, които отглеждат домашни животни и 

птици са длъжни да спазват необходимата хигиена, както в самите 
помещения, така и върху площите около тях; 

 
Чл. 9 (1) Гробищните паркове се поддържат от 

служители на общинската и кметските администрации;
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(2) За поддържането на гробищни паркове се 

събира такса от 2 /два/ лева на домакинство. 
(3)  Таксата се заплаща на два пъти: 
- първа вноска в срок до 31.01. 
- втора вноска в срок до 30.06. 
(4) Събраната сума се изразходва по план-сметка; 

 
РАЗДЕЛ IV  
 
КОНТРОЛ И НАКАЗАНИЯ 
Чл. 10  При нарушение на разпоредбите на Наредбата 

се налагат наказания съгласно чл.22(2) от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация както следва:            

а/ за първо нарушение от страна на ръководители на 
организации, учреждения, кооперации и фирми с глоба от 50 
до 150 лв.; 

б/ за първо нарушение от страна на граждани глоба в 
размер от 15 до 30 лв.; 

в/ за повторно нарушение от страна на ръководители 
на организации, учреждения, кооперации и фирми - глоба от 
150 до 450 лв. 
             - от страна на граждани - за повторно нарушение - глоба 
в размер от  45 лв. до 90 лв. 
             г/ при трето нарушение - материалите се предават 
на прокуратурата. 
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            Чл. 11   Наказателните постановления се издават от кмета 
на общината или негов заместник и кметовете на кметствата 
въз основа на акт, съставен от длъжностните лица, определени 
от кмета на общината или кметовете на кметствата. 
             Чл.12 Административно-наказателното производство се 
осъществява по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания. 
             Чл. 13  Контролът по изпълнение на настоящата Наредба 
се възлага на общинската и кметските администрации, 
медицинските и ветеринарно-меди-цинските служби  и 
органите на МВР. За констатирани нарушения, посочени по-
горе органите съставят актове по реда на ЗАНН. 

 
ДОПЬЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 При възникване на основания Общинския съвет 

може да изменя и допълва Наредбата с последващо решение.   

 
             ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§ 2 настоящата Наредба се приема на основание чл. 22 
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 



                                             
   § 3 Наредбата влиза в сила 10 /десет/ дни 
след обявяването й на населението от общината. Наредбата е 
приета на заседание на ОбС на 16.01. 2000 г. с протокол № 06, 
Решение № 25. 
 
 
 
Вярно с оригинала 
при ОбС Пордим           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС/П/АНТИМ СЪБЕВ 
снел преписа: 

 
 
 
 
 
 


