НАРЕДБА
За
Опазване на околната среда на територията на
Община Чирпан
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл.1 С тази Наредба се регламентира осъществяването на контрол върху
състоянието на околната среда на територията на Община Чирпан. Контролът се
състои в наблюдението на качествата на компонентите на природната сред и
регистрирането на измененията в тях, както и в наблюдението на източниците
на тези изменения по отношение на:
1. Опазване чистотата на въздуха;
2. Шумовото натоварване;
3. Опазване на питейните води, поречията на реките и водните обекти;
4. Опазване на земите и почвите;
5. Опазване на парковете, градините зелените площи и декоративна
растителност, културните паметници;
6.
Опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените
територии;
7. От глеждането на домашни животни;
8.
Поддържане и опазване на чистотата населените места и
извънселищните територии;
9. Осигуряване на пожарна безопастност на територията на Общината
10. Намаляване на замърсяването с отпадъци от битово, строителни
неживотинско естество и от моторни превозни средства;
Чл.2 В Наредбата се определят правата и задълженията на всички
физически лица, които живеят или временно пребивават на територията на
Общината и юридическите лица, които осъществяват дейност на територията на
Общината.
Чл.3 /1/ Контролът върху състоянието на околната среда се извършва от
Кмета на Общината и упълномощени от него длъжностни лица, Кметове и
кметски наместници на населени места, РПУ – гр. Чирпан, служители от
Общинската охранителна фирма, на основание чл.10 ал.1 т.6 и ал.2 т.1, чл.15 и
чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр.91/25.09.2002 /
/2/ Лицата, нарушили разпоредбите на тази Наредба, както и лицата
допуснали извършването на такива нарушения се наказват с глоба или временно
лишаване от правото да упражняват определена дейност.

ГЛАВА ВТОРА
Опазване на компонентите на околната среда
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Опазване чистотата на въздуха
Чл. 4 /1/ Изискванията имат за цел опазване здравето на хората и защита
на растенията и животните, природните и културни ценности от вредни
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въздеиствия при изменение на качеството на атмосферния въздух в резултат на
различни дейности.
/2/ Забранява се :
1. Изгарянето на пластмасови отпадъци
2. Автотенекеджийска или подобна дейност и боядисване на
автомобили без писмено съгласие на живеещите в непосредствена плизост;
3.
Пушенето в затворените помещения на сгради предназначени за
обществено ползване като : кина, театри, автогари и жп гари, административни
сгради, лечебни, детски и учебни заведения, социални клубове и др.;
4. Изтърсването и изтупването от балконите, терасите и прозорците
освен на местата и през времето, определено с правилници за вътрешния ред на
етажната собственост;
5.
Паленето на огън по уличните платна, тротоарите, зелените
площи пред жилищните блокове и междублоковите пространства, извън и
специално определените места за приготвяне на зимнина;
6. Отвеждането на дим през прозорците, витрините и стените;
7. Форсирането на двигателите на МПС;
8.
Паленето на огньове по сметищата и временните депа за битови и
строителни и животински отпадъци;
9.
Изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните
райони;
10.
Изгарянето на органични отпадъци в регулацията на града и в
съседство с жилищни и други построики;
11.
Изпускането на вредни газове, вещества и материали, които водят
до отделянето на неприятни миризми;
Чл. 5 Собствениците на обекти с производствена дейност са длъжни да
осигурят вентилационна и очистителна система на обекта недопускаща
замърсяване на въздуха.
РАЗДЕЛ ВТОРИ
Шумово натоварване
Чл. 6 Собственици на обекти с производствена дейност са длъжни да
осигурят нормалната акустична среда извън обекта.
Чл. 7 За осигуряването на почивката и спокойствието на гражданите се
забранява:
Внедряването и експлоатацията на технически съоръжения и
1.
технологии, водещи до превишаване на хигиенната норма на шума от 60
децибела в границите на населените места в Общината.
2.
Смущаващите шумове, озвучаването на заведения за развлечение
и обществено хранене в жилищни и нежилищни сгради както и звуковите
сигнали на автомобили с нерегулирани алармени инсталации задеистващи се
продължително от непряк допир с МПС за времето на цялото денонощие;
3.
Употребата на огнестрелни оръжия от всякакъв тип, устройства и
зривни вещества, застрашаващи спокоиствието здравето и живота на
гражданите;
4.
Провеждането на състезания, митинги, демонстрации, религиозни
и други масови и обществени прояви, без предварително разрешение от
Общината;
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5. Ползването на звънци, свирки и други подобни в закрити помещение.
6.
Производствената дейност в жилищни блокове, сгради и между
блокове пространства, която нарушава тишината спокоиствието и
безопастността на обитателите
7.
Рязането и цепенето на дърва по улиците и площадите, в часовете
по точка 6.
8.
Демонстративно или групово шофиране на мотоциклети,
мотопеди и автомобили по улиците на населените места.
9.
Форсирането на място на двигателите на МПС, както и
продължителната им работа на празен ход.
10.
Предизвикването на шум, независимо от произхода му,
нарушаващ спокойствието на гражданите в часовете от 23.00 часа до 06.00 часа
от 31.03 до 30.09 и от 22.00 часа до 6.00 часа от 01.10 до31.03,а през обедната
почивка от 14.00 часа до 16.00 ч., когато шумът е над допустимата норма от 60
децибела.
11.
Използването на пиротехнически средства /пиратки, конфети и
др./ на Обществени места по всяко време на денонощието.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
Опазване на питейните води, поречието на реките и водните обекти.
Чл. 8 Отпадъчните води в зоните без канализация се събират и
пречистват съгласно санитарно-хигиенните и екологични изисквания от
собствениците на съответните производствени и животновъдни обекти.
Чл. 9 Гражданите ползващи места за отдих по поречията на реките и
около водоеми - язовири, езера и др.са длъжни да спазват общоприетите норми
за опазване на околната среда.
Чл. 10 Забранява се:
1. Къпането в забранените водни обекти на територията на Общината;
2.
Отвеждането на води от строителните площадки , бетоновите
възли, и др. към уличните платна. Същите се отвеждат в уличните
дъждоприемни шахти или поливни ями – след осигуряване на необходимите
защити;
3.
Почистването на дъждоприемните шахти и текущото поддържане
се извършва от ВИК – клон Чирпан, по определен план и график, съгласуван с
Общината.
4.
Предпазните решетки на дъждоприемните шахти се поддържат и
възстановяват от ВИК – клон Чирпан.
5. Измиването на балконите и терасите на апартаменти и сгради с
течаща вода, освен в часовете определени от домсъветите.
6. Складирането на строителни и др. материали за време над 1 месец.
Изхвърлянето на замърсени води в застроени парцели и имоти по
7.
улиците и в открити помийни ями.
8.
Използването при пране на повърхностно активни вещества във
водните обекти, с изключение на специално определените за целта места.
9.
Ремонтирането, гресирането и смяна на отработени масла на МПС
по улици, паркове и зелени площи.
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10.
Пускането на нови и експлоатацията на стари производства, при
които се формират отпадъчни води без необходимите пречиствателни
съоръжения.
11.
Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения,
водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници.
12.
Отвеждането на непречистени отпадъчни води в открити изкопи и
ями както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на
Общината.
13.
Замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно –
битови, промишлени и селскостопански нужди, с промишлени битови,
строителни и животински отпадъци и опасни вещества и повреждането на
съоръженията и инсталациите към тях.
14.
Замърсяването на влажните зони /заливните тераси/ и бреговете
на реките с отпадъци от всякакъв вид.
15.
Добивът на инертни материали от коритата на реките без
разрешението на компетентните общински и държавни органи извън
определените за тази цел места.
16.
Търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и
ползването на пресни повърхностни и подземни води без разрешение на
общински и държавни органи, съгласно – чл.43 ал.1, ал.2 чл.44 ал.1 от Закона за
водите.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
Опазване на земите и почвите.
Чл. 11 /1/ Земеделските земи са основно национално богатство и се
използват само за земеделски цели.
/2/ Предназначението на земеделските земи е за производство на
растителна продукция и паша на добитък по начин неувреждащ почвеното
плодородие и здравето на хората.
Чл. 12 Собствениците и ползватели на земеделски земи са длъжни да ги
опазват от замърсяване, заблатяване, вкисляване, ерозия и др. увреждания и да
поддържат и повишават тяхното плодородие.
Чл. 13 В своята си дейност земеделските производители са длъжни да
прилагат утвърдените за страната и региона добра земеделска практика /норми
и дози на използваните органични и минерални торове, пестициди и разтежни
регулатори съобразно Списък на разрешените за употреба в Р България
фитофармацевтични препарати и микроторове/ с цел:
1. Да не замърсяват почвата, повърхностните и подпочвени води.
2.
Да произвеждат растителна и животинска продукция, която да
отговаря на утвърдените хигиенни норми.
3. Да спазват ограничителният режим на ползване на земите около
санитарно – охранителните зони за питейно водоснабдяване.
Чл. 14 /1/ Всякакъв вид строителство върху земеделските земи се
извършва само с разрешение на компетентните общински и държавни органи.
Чл. 15 /1/ Задължават се всички физически и юридически лица,
извършващи дейности по инфраструктурни обекти/ канали, проводи, траншеи/ в
и извън територията на населените места, в едномесечен срок от приключване
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на дейностите си, да възстановят почвеният слои , растителната покривка и
съществуващата улична и тротоарна настилка.
/2/ При неспазване на 30 дневния срок се наказват с глоба от 100 до 500
лв.
Чл. 16 /1/ Забранява се:
1.
Нарушаването целостта на почвата и хумусния пласт, добиването
на инертни материали и чимове от земеделските земи.
2.
Промяната
или
унищожаването
на
противоерозионни,
хидромелиоративни съоръжения или трайни знаци на границите на имотите,
или на упорната мрежа на плановете за земеразделяне в землищата.
3. (отм. с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет - Чирпан)
4.
Изхвърлянето на пръст, строителни, животински и др. отпадъци и
материали на места извън регламентираните от Общината депа;
/2/ (отм. с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет - Чирпан)
/3/ (отм. с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет - Чирпан)
Чл. 17 Забранява се пашата на животни в градския парк, градините и
застроената градска част.
/1/ Забранява се пашата на животни в кварталните градини, зелените
площи, детски ясли и градини, училища и прилежащите към тях площи,
околоболничното и м/у блоковите пространства.
/2/ Кметовете определят със Заповед площите , които могат да се използват
за паша, както и маршрутите за предвижване на стадата до тях.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
Опазване на парковете, градините, зелените площи и декоративната
растителност, културните паметници, паметните плочи в гробищните
паркове.
Чл.18 Обект на опазване на територията на Общината са:
1. Всички паркове, градини, зелени площи, дълготрайните декоративни
дървета, храсти и декоративната растителност.
2. Междублоковите пространства;
3. Детските и спортни площадки;
4. Зелените площи в околностите на населените места;
5. Поречията на реките;
6. Зоните край микроязовирите и язовирите;
7. Зелените ивици и дървесни насаждения по улиците, пътищата,
магистралите на територията на Общината;
8. Културните паметници
9. Паметните плочи в гробищните паркове
Чл. 19. Дълготрайната дървесна и храстова растителност в частните
имоти се опазва от собствениците.
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Чл. 20. За опазване и поддържане на тревните площи, декоративната
растителност, парковите съоръжения и чистотата на територията около
търговските и др. обекти за обществено обслужване отговарят лицата,
осъществяващи търговска дейност.
Чл. 21. Инвеститорите и изпълнителите на строителството са длъжни:
1. Да имат писмено разрешение от Кмета на Общината за отсичане.
2.
Да внасят в Общината обезщетение за предвидената за
унищожаване растителност.
3.
Да вземат необходимите предпазни мерки за опазване на
озеленените площи и декоративната и храстова растителност от повреди и
наранявания.
4.
Да отстраняват за своя сметка всички причинени вреди на
озеленените площи и декоративната растителност.
Чл. 22. /1/ Забранява се :
1. Увреждането или изкореняването на декоративни дървета.
2.
Отсичането и изкореняването на дървета, освен в случаите когато
представляват заплаха за живота или собствеността на гражданите.
3. Унищожаването на зелените площи и насажденията.
4.
Нанасянето на повреди върху дърветата и храстите причинени от
чупене и рязане на клони, забиването на метални и др. предмети, нараняване на
кората, палене на огън или по друг начин.
5.
Късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветните
фигури и цветни лехи.
6. Преминаването и паркирането на превозни средства по алеите и в
тревните площи на парковете, градините, детските и спортни площадки,
паметници и паметни знаци, озеленените площи, както и преминаването и
пашата на селско стопански животни.
Събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените
7.
площи, без необходимото разрешение от Кмета на Общината.
8.
Намаляването на клоните на дърветата, без писмено разрешение
на Кмета на Общината.
9. Уреждането на изложби и базари на открито в озеленени площи без
разрешение на Кмета на Общината.
/2/ Провеждането на митинги, масови тържества, спортни празници,
фестивали, циркове и др. мероприятия в общинските паркове и озеленени
площи без разрешение на Кмета на Общината и сключен Договор от
организаторите с фирма за почистване на ползваната територия и поставяне на
допълнителни съдове за смет за случая. Организаторите са длъжни да спазват
конкретните изисквания за опазване на територията, вписани в заповедта и да
възстановяват и да обезщетят Общината за причинените вреди на
растителността, парковото оборудване и съоръженията.
1.
Присвояването, повреждането и разместването на пейките
съоръженията, кошчетата за отпадъци, декоративните елементи и скулптури,
осветителните тела, електрическите и водни инсталации.
2.
Лепенето на афиши, плакати, други информационно рекламни
материали и некролози по стените и фасадите на сгради културни паметници,
огради, коридори, спирки, стълбове, паметници и паметни знаци и др.
обществени места както и окачването на рекламни материали по дърветата и
парковете.
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3.
Писането и драскането по стените и фасадите на сградите,
културните паметници, огради, спирки, стълбове, дървета и др. обществени
места.
4.
Демонтирането на паметници, паметни плочи, знаци, улични
табели без разрешение от Общинския съвет ,съгласувано с Кмета на Общината.
5.
Увреждането, унищожаването, присвояването на паметници,
паметни плочи, знаци, улични табели и елементи на техническата
инфраструктура.
6.
Използването на озеленените площи за монтиране на съоръжение
с търговска и рекламна цел, в нарушение на Наредба за рекламна дейност.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
Опазване на биологичното разнообразие, горите и защитените природни
обекти.
Чл. 23. Предмет на контрол е опазването на биологичното разнообразие,
горите и защитените природни обекти.
Чл. 24. /1/ В защитените територии е задължително спазването на
изискванията на Закона за защитените територии /ЗЗТ/, заповедта за
обявяването и плана за управлението й.
/2/ Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитени
територии се извършва в съответствие с режима на дейностите, установен по
реда на ЗЗТ, със заповедта за обявяване и с плана за определение на защитената
територия, устройствените и технически планове и проекти.
/3/ Строителството на нови обекти, разширението, преустройството и
промяната на предназначението на съществуващите обекти, за които не се
изисква оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/, се извършват след
писмено уведомление на РИОСВ.
/4/ В буферните зони около резерватите се забраняват или ограничават
дейности или строителство, определени в заповедта за обявяването им.
Чл. 25. /1/ За защитените растителни видове се забраняват:
1. Бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за
унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение.
2.
Притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
/2/. Забраните по ал.1 са валидни за всички жизнени стадии за развитие
на растенията.
Чл. 26. /1/ Забранява се ползването на лечебни растения по начини и със
средства, които водят до увреждане на местообитанията им, намаляване на
техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване
на тяхното биологично разнообразие.
/2/ Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и
търговията с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и
ползване в нарушение на заповедта за обявяването му.
Чл. 27. За защитените диворастящи лечебни растения се забранява:
1.
Сеченето, брането, изкореняването, хербаризирането, независимо
от тяхното състояние и фаза на развитие.
2. Унищожаването и увреждането на находищата им.
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3. Притежаването, пренасянето, търговията в свежо или изсушено
състояние на цели растения или на части от тях.
4. Събирането на семена, луковици, коренища и др. репродуктивни
орган.
5. Пашата на селско стопански животни в гори и земи от горският фонд,
когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на
определени видове лечебни растения.
6. Ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност,
без необходимото позволително за ползване, издадено по реда на
Закона за лечебните растения.
Чл. 28. /1/Управлението, възпроизводството, ползването и опазването на
горите е в интерес на собствениците и обществото.
/2/ Задължават се:
1. Кметовете съвместно с длъжностни лица от Държавните
лесничейства да определят и обозначат местата за паркиране,
лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности.На тези
места се поставят указателни табели за спазване на
противопожарните правила в горите;
2. Притежателите на вили , пчелини, парцели и други земеделски
обекти, граничещи с горски фонд да поддържат негорима ивица;
3. Собственици или ползватели на гори , които с действието или
бездействието си са довели до увреждане на горите или ерозиране
на почвите, са длъжни да ги рекултивират или залесят;
4. Всички сечища трябва да бъдат залесявани най-късно една година
след извършването на сечта;

Чл. 29. Забранява се:
1. Сечта и добиването на дърва за огрев и дървен материал на
територията на Общината без писмено разрешение от Държавното
лесничейство и Кмета на Общината /Кмета или кметския наместник
на населеното място/
2. Сечта на територията на Общината, в нарушенията на условията,
сроковете и начините указани в Закона за горите, Закона за опазване
на селскостопанското имущество, Наредби на Общински съвет и
Заповеди издадени от Кмета на Общината.
3. Сечта на дървета на възраст по-малко от 60 години за високо
стеблени гори, с изключение на тополовите и акациевите, а за ниско
стеблените – по-малко от 15 год.
4. Странични ползвания – добив на смола, сено, кори, семена, инертни
материали, гъби, билки, горски плодове, животни които не са дивеч и
др. /без ползване на дървесина/, когато същите се отнасят за защитени
със закон растителни и животински видове.
5. Пашата на селскотопанските животни в общинските гори без
годишно позволително и след решение на Общинския съвет, съгласно
Закона за горите.
6. Пашата на домашни животни в площите с млади насаждения докато
достигнат височина 3 метра.
Чл. 30. Добивът на дървен материал от горите-собственост на Общината,
се извършва съгласно устроиствените проекти, планове и програми от
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Общината или от физически и юридически лица, след провеждане на търг по
реда на Наредбата за разпродажба, управление на Общинска собственост.
Чл. 31. Забранява се риболовът и ловът на територията на Общината в
срокове, количества, средства и начини освен регламентираните в Закона за
лова и опазване на дивеча и Закона за рибното стопанство.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
Контрол при отглеждането на домашни животни
Чл.32. /1/ За регистацията на кучета в населените места на Общината,
собствениците заплащат годишна такса в размер на 10 лв. за гр. Чирпан и 5 лв.
за останалите населени места.
/2/ В 3 месечен срок от придобиване на кучето собственикът подава
декларация в Общината или Кметството по постоянното си местоживеене и
заплаща определената такса, а за досега притежаваните в 3 месечен срок от
приемането на настоящата Наредба.
/3/ Гражданите са задължени да разхождат кучетата с повод /каишка/.
/4/ Всеки собественик е длъжен да показва паспорта на кучето на
контролните органи на наредбата при поискване както и документ за платена
годишна такса по ЗМДТ.
/5/ Собствениците на животни, предоставят животните си за
индентификаци, имунизация и деагностични изследвания на органите по Закона
за ветиринарно – медицинската дейвост.
/6/ Уведомяват незабавно обслужващия ветиринарен лекар за промени в
здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.
/7/ Всеки собственик на куче е длъжен да съобщава на държавните
ветиринарно медицински органи и служители за животни – показващи
признаци, съмнителни за бяс.
/8/ Собственикът на кучето е длъжен да събира фекалиите му при
разхождането му по незатревените и публични места.
/19/ Всеки собственик на куче е длъжен да осигури спазването на общите
изисквания от Правилника за вътрешният ред на етажната собственост.
/10/ Собствениците на кучета, които не са състояние да ги отглеждат са
задължени да им намерят нови стопани или да ги предадът в приют организиран
в общината или в неправителствена организация.
/11/ Собствениците на умрели домашни животни се задължават по
подходяш начин да ги запръстят на минимум 1.5 метра (един метър и половина)
дълбочина на регламентираните сметища.
/12/ Забранено е организирането и борби с кучета и др. животни, както и
отглеждането на животни с такава цел.
Чл. 33 Забранява се:
1. Отглеждането на кучета и котки на тераси, балкони и подземия за
общо ползване в жилищните сгради.
2. Разхождането на кучета в зелените паркови площи, цветните площи,
в училищните райони, детските и спортни площадки, както и в
районите за отдих и болничните заведения.
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3. Отглеждането на домашни животни в мазета, тавани, веранди, тераси,
имоти намиращи се в близост до представителни места и сгради,
съоражения и магистрали.
4. Отглеждането на домашни животни за промишлени цели на
територията на града.
Чл. 34. Според мястото на отглеждането на животните, територията на
Общината се районира както следва:
1. Градски район-територията в регулационните граници на гр. Чирпан. В
него се отделят 2 зони които са със специален статут по отношение
броя и видовете животни, които могат да се отглеждат в тях.
А. Централна градска част включва : бул.” Г. Димитров “и зоната
с граници: ул. “ Димитър Благоев “, ул. “ Еделвайс” , ул. “ Д-р
Петър Генов “, ул. “ Братя Даскалови “ , ул. “ Иван Докузов “ ,ул.
“Кирил и Методий”.
Б. Извън централна градска част – включва останалата част от
града.
2. Бивши стопански дворове застроени със стопански постройки,
пригодени за групово отглеждане на животни.
3. Селски район – територията в регулационните граници на селата на
Общината.
4. Извън регулационен район-територията попадаща извън строителните
граници на населените места, подходяща и предназначена за
отглеждане на животни.
Чл. 35. Допустими норми за брой и видове за отглеждане на животни в
зависимост в района.
/1/ В централната градска част се разрешава:
1. (отм. Реш №443/ 27.07.06г., в сила от 01.01.2007г.) Отглеждане в
собствени парцели на прасета за угояване – 2бр.
2. Отглеждане в собствени парцели на кокошки носачки до 10бр.,
патици до 10бр., пуйки до 10бр., зайкини майки до 5бр. и приплодите
им, буби без ограничения, като общото количество на птиците не
трябва да надвишава 15 бр.
3. (отм. Реш №443/ 27.07.06г. , в сила от 01.01.2007г.) Отглеждане на
дребни преживни животни – кози до 2 бр. и овце до 2бр.
4. Отглеждане на декоративни птици и риби –без ограничения.
5. Домашни декоративни животни /кучета, котки, хамстери и др./ за
които не се изисква специално разрешение от РИОСВ.
6. Всички останали животни, за които не се изисква специално
разрешение от РИОСВ / охльови, земноводни, влечуги/.
/2/ В централната градска част се забраняват:
1. (отм. Реш №443/ 27.07.06г. , в сила от 01.01.2007г.) Отглеждането на
други селско стопански животни освен посочените в ал.1 и ал.2 от
чл.35
(нова. Реш №443/ 27.07.06г. , в сила от 01.01.2007г.) Отглеждането на
едри и дребни преживни животни, прасета, коне, магарета, мулета.
2. Отглеждане на разрешени животни, птици, влечуги и др. в мазета,
тераси, и тавани на жилищни блокове. Тази забрана не важи за
декоративни птици, отглеждани в кафези и декоративни рибки.
3. Отглеждане на животни и птици в м/у блоковите пространства,
зелените площи, парковете и градините.
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/3/ В градския район извън централна градска част се разрешава:
1. Отглеждане на еднокопитни животни /коне, магарета, мулета, катъри/
до 1 бр. и приплодите им до едногодишна възраст.
2. Отглеждане на едри приживни животни /крави, биволици/ до 10 броя
и с приплодите им до 6 месечна възраст; телета за угояване до 3 бр.
3. (изм. с реш. №265/ 21.07.05г., изм. Реш №443/ 27.07.06г. , в сила от
01.01.2007г.) Отглеждането на селскостопански дребни преживни
животни /кози и овце/ до 10 броя общо, заедно с приплодите им.
4. Отглеждането на:
- свине майки – до 2бр. заедно с приплодните им до двумесечна
възраст;
- прасета за угояване – до 4 бр.
5. Отглеждането на:
- птици отглеждани на открито - до 15 бр.
- птици отглеждани в клетки - до 30бр.
6. Зайкини майки – до 15 бр. заедно с приплодите им
7. В градския район извън централната градска зона , се забранява
отглеждането на животни и птици над посочената бройка
/4/ В селския район се разрешава:
1. Отглеждането на еднокопитни едри и дребни приживни животни,
свине, птици, зайци, кошери и буби в количества отговарящи на
потребностите на конкретното домакинство или осигуряващи
ефективната дейност на семейното земеделско стопанство /ферма/,
ако лицето е регистрирано като земеделски производител.
2. При отглеждането на повече от 6 бр. телета и крави да се спазват
изискванията на Наредба №30 /99г. за минималните изисквания за
хуманно отношение при отглеждането на телета / ДВ
бр.108/10.12.1998г./
3. При отглеждането на повече от 5бр. свине майки и 10бр. прасета за
угояване да се спазва Наредба №26/99г. за минималните изисквания
за хуманно отношение при отглеждането на свине /ДВ
бр.99/16.11.1998г./
4. В селските райони се разрешава отглеждането на животни, за които
се иска специално разрешение от РИОСВ.
/5/ В извънрегулационния район се разрешава:
1. Отглеждането на всички видове животни - с разрешение на
административните органи / Община, ХЕИ, РИОСВ и др/.
Изискванията за животновъдните обекти да са съобразени с
действащата нормативна база.
2. Собствениците на животни във вилни парцели и в зони за
земеделско ползване, спазват разрешителния режим за селския
район.
3. Собствениците на животни, отглеждани в бивши стопански дворове
се ползват с разрешителния режим за селски район при спазване на
съществуващата нормативна база.
/6/ По преценка на специализираните административни органи на
Общината в регулационните граници на населените места или извън тях, могат
да се обособяват зони за отглеждане на животни на общински терени.
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/7/(нова реш. №265/ 21.07.05г.) Кметът на Общината организира ежегодно
обезпаразитяване на дребния рогат добитък веднъж до края на май месец и
втори път до края на септември.
Чл. 36. /1/ Забранява се изграждането и експлоатацията на
животновъдните обекти:
1. В зона “Б” на всички водоизточници, за питейни и битови нужди,
отстоящи на разстояние 200 метра от дренажните кладенци.
2. На територията на всички природозащитни обекти и естествени
местообитания на защитени от закона растителни и животински
съобщества, както и в охранителната ивица от 700 метра около тях.
3. На територията на регистрираните исторически и археологически
паметници на културата в близост до гробищни паркове и др.
4. На територията на квартални градинки, зелени площи, паркове, детски
ясли и градини, училища и прилежащите им терени, както и в около
болничните и околоблоковите пространства.
/2/ Отстоянието на стопански сгради за отглеждане на животни и птици в
регулационните граници на населените места да бъде:
1. На не по-малко от 3 метра от дворищната регулационна линия, при
условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел.
2. На не по-малко от 6 метра от жилищните сгради в самия парцел и
съседните парцели.
3. Посочените в ал.2 т.1 и 2 на чл.36 отстояния могат да бъдат и други при
писмена договореност м/у съседите.
/3/ Условия за отглеждане на селскостопански животни и птици:
1. Животновъдните сгради трябва да се строят, разполагат и оборудват
така, че да отговарят на ветеринарно – санитарните изисквания,
хигиенно санитарните норми заложени в Наредба №7/25.05.1992г. за
хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда /
последно изменение ДВ бр.20/05.03.1999г.
2. Да са осигурени следните условия:
- водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно
почистване, измиване и дезинфекция.
- дворове, позволяващи лесно механично почистване, измиване
и дезинфекция
- отделно помещение за фуражите
- наличието на торище в дворовете – с циментирана основа и
наклон за отцеждане на торта
- заустването на отпадните води да става в канализационната
мрежа /където има изградена такава/, след съгласуване с ВИК
– клон Чирпан, а при липса на такава, в изградена или
септична яма изградена в имота на собственика позволяваща
задължително ежедневно, ежеседмично и ежемесечно
почистване от собственика. Към големите животновъдни
обекти извън регулация да се изграждат съоръжения от
собственикът им, пречистващи ефективно отпадните води.
3. Домакинствата от селските райони задължително да имат в дворовете
си изградени и поддържани торища, като за тях са спазват
сервитутните отстояния посочени в ал.2 т.2 на чл.36, а торовата маса да
се изнася периодично в определените от Общината сметища или
райони.
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4. Собствениците на животновъдни сгради и животни се задължават
ежеседмично, или ежемесечно в зависимост от атмосферните зимни и
летни условия да дезинфекцират помещенията, периодично да
извършват борба с гризачите /1 път месечно през зимния сезон и 1 път
месечно през летния сезон/ . През летния сезон ежеседмично да
извършват дезинфекция и дератизация с препарати разрешени от
Министерството на здравеопазването и Министерството на околната
среда и водите /МОСВ/.
/4/ Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни и птици в
контейнерите и кофите за смет.
/5/ Забранява се отглеждането на свине и всякакви други селско стопански
животни и птици на сметищата, както и използването на храна
от
нестерилизирани кухненски отпадъци.
/6/ Забранява се клането на животни за собствени нужди на домакинствата
на улични платна, тротоари, зелени площи и др. извън дворните места.
/7/ (изм.реш.№348/26.11.2009г.) Животинските отпадъци се събират в
дворните места и транспортират по подходящ начин от собствениците на
селскостопански животни и птици на определените за това временни торови
площадки.
т.1 За Чирпан
а) Площадка / I стопански двор /
б) Площадка / Зетьовско шосе /
2. За останалите населени места определени от кметовете и кметските
наместници.
/8/ Собствениците на селскостопански животни и птици заплащат годишна
такса за смет – животински отпадъци на Общината по определен ред и размер
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги считано от 01.01.2005г.

РАЗДЕЛ ОСМИ
Поддържане и опазване на чистотата в населените места и извънселищните
територии.
Чл. 37. За поддържането и опазването на чистотата в населените места и
извънселищните територии се изисква редовен контрол при почистването на
промишлените зони, улиците, площадите, градините, парковете, зелените
площи, вътрешно – кварталните пространства, общите части на сградите –
етажна собственост предназначени за общо ползване обществени сгради,
местата край коритата на реките, стълбовете, пътните знаци, автобусните
спирки от битови, строителни, животински и производстевни опасни отпадъци.
Чл. 38. Дейностите по предходния член се осъществяват от контролните
органи по настоящата Наредба.
Чл. 39./1/ Контролните органи по настоящата наредба се задължават:
1. Да контролират чистотата около жилищните и обществените сгради,
по тротоарите, площадите, парковите, градините, улиците,
паметниците и паметните плочи на територията на Общината.
2. Да следят за снабдяването, редовното почистване /по график/ и
опазването на кошчетета за отпадъците и съдовете за смет в
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населените места, които сметосъбиращата фирма поставя на
определените места.
3. Да следят складирането на строителни материали на места,
определени от Общината или Кметствата и за заплатена такса.
4. Да следят за премахването на строителни и горивни материали,
отпадъци от тротоарите и обществените места в определените
срокове.
5. Да следят за правилното третиране на производствени и опасни
отпадъци на територията на Общината.
/2/
Ръководителите на учреждения и стопански организации се
задължават:
1. Да поддържат зелените площи, градинките и съоръженията в тях,
паметниците и паметните знаци, намиращи се в техните райони или
имоти.
2. Да организират почистването на снега, както и отстраняването на
ледените висулки.
Почистването на снега се извършва в следният порядък:
А. Обработка с луга и пясъчни смески на булеварда и основни улици
в града.
Б. Тротоарите на булеварда и улиците покрай тях.
В. Пешеходните зони.
Г. Останалите улици и тротоари.
Д. Забранява се складирането на сняг в районите на кръстовищата и
срещу пешеходните пътеки.
Е. Натрупването на сняг върху тротоарите се извършва така, че да се
остави достатъчно място за движение на пешеходците. Не се оставя
сняг в обсега на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите.
Ж. Уличните регули и решетки на дъждоприемните шахти се
почистват от сняг и лед, за да се осигури оттичане на водата от
разтопения сняг при затопляне на времето.
З. Забранява се складирането на сняг, обработен с пясък и сол, на два
метра в диаметър от стволовете на дърветата, в разделителните
ивици на улиците и зелените площи.
3. Да съблюдават извършването на превози на товари в подходящи
превозни средства – добре укрепени и и защитени от разпиляване , за
да се избегне замърсяването на пътищата и тротоарите.
4. Да съблюдават складирането на строителни материали да става на
места определени от Общината или кметствата срещу заплащане на
такса.
5. Да организират стоварването и приготвянето на строителни разтвори
върху тротоарите и улиците само при взети необходими предпазни
мерки.
6. Да организират премахването на строителни и горивни материали от
тротоарите и обществените места в едноседмичен срок от
приключване на дейността си.
/3/ Живеещите в жил. сгради и гражданите се задължават:
1. Да почистват снега пред домовете си, както и да отстраняват
ледените висулки в имотите си.
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2. Поддържането на чистотата на дворовите и прилежащите към тях
тротоари и между блокови пространства.
3. Да не разпиляват всякакъв вид отпадъци около съдовете зе смет при
тяхното ползване.
4. Да превозват добре укрепени товари в подходящите превозни
средства за да се избегне замърсяването на пътищата и тротоарите.
5. Да стоварват и приготвят строителни разтвори върху тротоарите и
улиците само при взетите необходими предпазни мерки.
6. Да складират строителни материали на места, определени от
Общината или Кметствата срещу заплащане на такса.
7. Да премахват строителни и горивни материали в едноседмичен срок
от тротоарите и обществените места, след приключване на дейността
си.
8. Да почистват от всякакъв вид отпадъци обществените места за отдих
и почивка преди напускането им.
Чл. 40. Забранява се:
1. Изхвърлянето по улиците, площадите, тротоарите, парковите,
градините, поречията на реките и деретата и др. обществени места на
битови, строителни, животински, производствени и опасни отпадъци.
2. Преминаването на селско стопански животни през града без
ветиринарно – медицинско свидетелство за транспорт;
Притежателите на превозни средства с животинска тяга се
задължават да използват предпазни престилки при предвижването им
в границите на населените места на Общината.
А. Собствениците на превозни средства теглени с животинска тяга
/каруци/ , следва да имат регистрационна табела издадена от Община
Чирпан по указания на КАТ.
3. Изхвърлянето в съдовете за смет / контеинери и кофи, строителни и
животински отпадъци, метални и др. обемисти материали и предмети,
които могат да повредят сметосъбиращите машини.
4. Изхвърлянето в съдовете за смет на незагасена пепел и въглени ,
избухливи и запалителни вещества, както и запалването на огън във
кофи и контеинерите.
5. Изхвърлянето на битови, животински и строителни отпадъци, както и
др. материали извън регламентираните сметища и депа по квартали и
населени места в Община Чирпан.
6. Ползването на варелите и контеринерите не по предназначение, както
и механичното им повреждане.
7. Преобръщането на кошчета.
8. Преобращането на контейнерите.
9. Преместването на варелите, кошчетата и контейнерите от
определените им места.
10. Поставянето на балконите и терасите на покъщнина и други
неокрепени предмети над нивото на парапета.
11. Поставянето на цветя по прозорците, терасите и балконите, освен ако
са здраво закрепени.
12. Хвърлянето на угарки, кибритени и цигарени кутии, автобусни
билети и др. книжни отпадъци, семки, фъстъци и др. по-тротоарите
улиците, площадите, стълбищата на сградите и др. обществени места.
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13. (отм.реш№ 348/26.11.2009г.) Ръководителите на политическите
партии в Община Чирпан са задължени да премахнат агитационните
материали до 30 дни след приключване на изборите.
Чл. 41. Забраняват се други неупоменати в настоящия раздел деиствия,
които причиняват замърсявания на тротоарите, улиците м/у блоковите
пространства и др. обществени места.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
Осигуряване на пожарна безопастност на територията на Общината.
Чл. 42. Гражданите са длъжни да не създават условия за възникване и
разпространяване на пожари, да участват в предотвратяването им и гасенето им.
Чл. 43. С цел създаване на организация и провеждане на мероприятия за
намаляване на пожарната безопастност и недопускане на пожари на територията
на Общината е необходимо кметовете на населени места и кметските
наместници да извършват следното:
1. Да организират и провеждат разяснителна работа, чрез средствата за
масова информация сред местното население, председателите на
земеделски кооперации и сдружения, ловците, риболовците,
пчеларите, туристите, пастирите и др. за опазването на земеделските
земи, краипътните ивици и горите от пожари.
2. Да организират групи за гасене на пожари с местни хора, познаващи
землището на съответното населено място, като постоянно
актуализират техните списъци.
3. Да оборудват в кметствата, депа с необходимите средства за гасене на
пожари / пожарогасители, тупалки, лопати и др./
4. Да обозначат подходите към водоемите които могат да се използват, а
там където е възможно да подсигурят цистерни за пълнене на
противопожарните автомобили с вода.
5. Да осигурят трактори за изораване на минерализовани ивици и
превозни средства за извозване на групите за гасене
6. Да уведомят незабавно дежурният в Обкщински съвет за сигурност и
гражданска защита за възникналите пожари и нанесените щети.
Чл. 44. При възникване на крупни пожари на територията на Общината
да се действа съгласно плановете на взаимодеиствие.
Чл. 45. Забранява се:
1. Паленето на старнища, сухи тревни площи в земеделски земи и
горски фонд, икраипътни сервитутни ивици и слогове без
ниобходимото разрешение на районно противопожарната служба.
2. Паленето на огън на открито до производствени, селско стопански
простройки и складове.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
Намаляване замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства.
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/Прилагане на Наредба за условията и реда за намаляване на
замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства – ”ДВ
бр.98/16.11.2001г.” /
Чл. 46. /1/ Забранява се на собствениците на спрени от движение, поради
техническа повреда, пътно транспортно произшествие, неокомплектовани
поради липса на резервни части или друга причина, моторни превозни средства
или купета от такива да ги държат и съхраняват върху терени публична или
частна общинска собственост.
/2/ Собствениците натакива МПС са длъжни да ги съхраняват върху
собствено или наето паркомясто.
/3/ Моторните превозни средства изброени по-горе се отстраняват от
общинската собственост за сметка на собствениците им, след като бъдат
предупредени.
Чл. 47. /1/ Излязло от употреба МПС съгласно Наредбата е :
1. Моторно превозно средство с прекратена регистрация съгластно
Наредба №1 – 45 от 2000г. за регистрацията и отчета на МПС и
ремаркетата теглени от тях.
2. МПС на което не е извършван периодичен технически преглед за
проверка на техническата му изправност повече от 2 последователни
години и е паркирано върху публична, държавна и общинска
собственост.
3. МПС, което не може да бъде идентифицирано защото няма
регистрационен или друг идентификационен номер.
/2/ Излезлите от употреба МПС са отпадък по смисъла на параграф 1 т.2
от Допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за намаляване на
замърсяването с отпадъци на МПС./ДВ бр.98/16.11.2001г.
Чл.48. Собственици на отпадъци от излезли от употреба МПС от
момента на превръщането им в такива до момента на предаването им на лица за
следващо третиране както и лицата извършващи дейности по тяхното
третиране, съгласно условията на наредбата са притежатели на отпадъци по
смисъла на Закона за управление на отпадъците.
Чл.49. Забранява се съхраняването на излезлите от употреба МПС на
терени – публична Общинска собственост – улици, булеварди, площади,
тротоари, зелени площи, в районите на училища, детски градини и ясли,
здравни и социални заведения, паметници и паметни знаци и др.
/1/ (нова реш. №412/27.04.06г.) Кметът на общината:
1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за
временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в
съответствие чл.29, ал.1, т.1 ЗУО.
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за
разкомплектоване.
/2/ (нова реш. №412/27.04.06г.) Кметът на общината извършва дейностите
по ал.1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са
изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот
и има сключен договор с организация по оползотворяване или с Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда, или с
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производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си
индивидуално.
/3/ (нова реш. №412/ 27.04.06г.) За площадките по ал.1, т.1 се отрежда
достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината
за година.
/4/ (нова реш. №412/ 27.04.06г.) Операторът
разкомплектоване удостоверение за разкомплектоването му.

на

центъра

за

/5/ (нова реш.№412/ 27.04.06г.) Удостоверението по ал.4 за приемане на
ИУМПС на площадка за временно съхраняване или операторът на площадката
за временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС център за
разкомплектоване е условие за прекратяване на регистрация.
/6/ (нова реш. №412/ 27.04.06г.) Собственикът на ИУМПС представя
пред органите на МВР сектор “КАТ – Пътна полиция” удостоверението по ал.4
в срок 14 дни от приемането на ИУМПС на площадката за временно
съхраняване или в центъра за разкомплектоване.
/7/ (нова реш. №412/ 27.04.06г.) ИУМПС се пазят на площадката за
временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от
14 дни от датата на приемането им.
Чл. 50. Дейностите по събирането, съхраняването, преработването,
разконтплектоването или обезвреждането на излезлите от употреба МПС
компоненти и материали от тях се извършват от лицата, притежаващи
разрешение съгласно Закона за управление на отпадъците /ДВ
бр.86/30.09.2003г. /

ГЛАВА

ТРЕТА

Контрол и Административно наказателна отговорност.
Чл. 51. Контролът се провежда от контролните органи от Наредбата по
отношение на:
1. Съответствието на качествата на компонентите на околната среда с
нормативните изисквания в областа на екологията.
2. Дейностите които причиняват или могат да причинят замърсяване
или увреждане на околната среда на територията на Община Чирпан.
Чл. 52. Контролът е превантивен, текущ и последващ. Той се
осъществява от Кмета на Общината и упълномощени от него длъжностни
лица от общинска администрация и звената към нея, кметове и кметски
наместници на населените места, от РПУ – гр. Чирпан и от служители на
Общинската охранителна фирма.
Чл. 53. /1/ Превантивният контрол има за цел да не допусне замърсяване
на околната среда над допустимите норми /нива/ и увреждането и преди
осъществяване на предлаганата и планирана дейнот от физически и
юридически лица.
1. В изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на
Превантивния
контрол,
контролните
органи
съставят
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предупредителни протоколи на физически лица,
управителни
органи, на юридически лица;
2. В протоколите съставени възоснова на предходната точка се
отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до
наднормено замърсяване или увреждане на околната среда и се дават
задължителни предписания за недопускане на отразените факти или
обстоятелства.
3. Предписанията от протокола от т.2 са задължителни за проверявания.
Чл. 54. /1/ Текущият контрол представлява контрола на качеството на
компонентите на околната среда и факторите които им въздеистват.
/2/ Текущият контрол включва достъп до:
1. Данните от собственият мониторинг на обекта.
2. Информация свързана с производствената дейност на обекта, касаеща
околната среда.
3. Имоти и съоражения които могат да доведат или
водят до
наднормено замърсяване или увреждане на околната среда.
/3/ По време на извършването на текущият контрол, контролните органи
съставят констативни протоколи. В тях се отразяват констатираните факти и
обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и
отговорници за изпълнението им.
Чл.55. /1/ Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:
1. Резултатите в следствие изпълнението на мерките, предвидени в
екологичните карти за откриване на обекти, които не подлежат на
задължителен оценка за въздеиствието върху околната среда /ОВОС/.
2. Изпълнението на Предписанията, зададени от контролните органи по
време на извършването на превантивният и текущият контрол.
/2/ За осъществяване на последващият контрол съгласно изискванията
Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, Кметът на
Общината и контролните органи предприемат:
1. Принудителни административни мерки, съгласно деистващото
законодателство за предотвратяване и преустановяване на
административните нарушения, както и за предотвратяване и
отстраняване на вредните последици от тях.
2. Съставят административно наказателна преписка за нарушенията по
тази наредба и др. нормативни актове в областт на опазването на
околната среда.
3. Учасват като актосъставители или свидетели в съдебни дела във
връзка с обжалване на наказателните постановления и наложениет
глоби и санкции на съответните физически и юридически лица.
Чл. 56. За осъществяване на своята дейност контролните органи
взаимодеистват с Регионална инспекция на околна среда и води /РИОСВ/, ХЕИ,
Държавно лесничейство, Полицията и КАТ, както и др. институции и
организации, работещи в сферата на опазването на околната среда и
гражданите.
Чл.57. /1/ Конкретният вид и размер на наказанията за нарушенията на
наредбата са установени в таблица, която е неразделна част от Наредбата.
/2/ Нарушенията на Наредбата се установяват с административни актове,
съставени от контролните органи по Наредбата.
/3/ Въз основа на съставените актове Кметът на Общината, издава
наказателни постановления.
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/4/ Установяването на нарушенията издаването, обжалването и
изпълненито на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в
Закона за адмиминистративните нарушения и наказания /ЗАНН/.
/5/ Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан
за нарушение от същият вид.
Чл. 58. За явно маловажни случаи на административни нарушения,
установени при извършването им контролните органи налагат на място срещу
квитанция глоба в размер на 10лв.
Чл. 59. На контролните органи, на които е възложено установяването на
нарушенията по тази наредба, за неизпълнение на произтичащите от това
задължения се налага глоба в размер от 50 до 100 лв. от Кмета на Общината.
Чл. 60. Юридическите и физическите лица – нарушители, са длъжни да
оказват съдеиствие и да подпомагат контролните органи при прилагането и
изпълнението на Наредбата.
Чл. 61. Юридическо или физическо лице което отправя обиди, заплахи
или по какъвто и да е начин възпрепятства технически съставянето на
административен акт от контролните органи съгласно наредбата се наказва с
глоба в размер от 300 до 500 лв. отделно от глобата за самото нарушение, ако
деянието не представлява престъпление по Наказателния кодекс на Република
България.
Чл. 62. Независимо от административно наказателната отговорност по
тази Наредба нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване
на вредвните последици от извършеното от тях нарушение на Общината.
Чл. 63. Наказателните постановления подлежат на обжалване пред
Районния съд – град Чирпан.
Чл. 64. За големите нарушения, извършени от физически и юридически
лица, контролните органи уведомяват служителите на РИОСВ,ХЕИ, РПУ,
ДВСК, РСПАБ – Чирпан и др.
Чл. 65. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички
наказателни постановления, които ги засягат, освен тези с които се налагат
глоби до 10 лв.
Чл. 66. Влезлите в сила наказателни постановления, глобите по които не
са платени доброволно, се изпращат до Агенция за държавни вземания за
събиране на вземанията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 15 ал.1 т.3,5,6,8,9и 10
от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл. 22 ал.1 от ЗМСМА.
§2. Настоящата Наредба отменя Наредбата за отглеждането на селско
стопански животни.
§3 В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов раздел ІХ към Глава Втора местни такси – “Такса за
животниски отпъдъци”.
2. Създава се нов чл. 57а,57б,57в със следния текст – Таксата се
заплаща за услугите по събирането и извозването от сметищата и
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обезвреждането на животнските отпадъци в депа или др. съоражения,
както и за поддържане сметищата в добър нагледен вид.
3. Собствениците на пътни превозни средства, теглени от животинска
тяга закупуват регистрационен номер от Община Чирпан, в срок от 6
месеца от влизане на Наредбата в сила.
§4. Неразделна част от Наредбата и таблицата с рамерите на глобите по
конкретните нарушения.
§5. Наредбата е приета с решение №.69/15.05.2004г. на Общински съветгр. Чирпан.
Изм. и доп. с решение № 265/ 21.07.2005г. по протокол № 25/2005г.
Изм. и доп. с решение № 321/ 27.10.2005г. по протокол № 28/2005г
Изм. и доп. с решение № 412/ 27.04.2006г. по протокол № 34/2006г
Изм. и доп. с решение № 443/ 27.07.2006г. по протокол № 37/2006г, в
сила от 01.01.2007г
Изм. и доп. с решение №348/26.11.2009г по протокол №34/2009г.
Изм. с решение № 187 / 22.11.2012 г. на Общински съвет – Чирпан
Изм. с решение № 159 / 27.10.2016 г. на Общински съвет - Чирпан

По член
1
Чл.4. ал. 2
Чл. 5
Чл. 6
Чл. 7
Чл.8
Чл. 9
Чл. 10
Чл. 12
Чл. 13
Чл. 14
Чл. 15 ал. 2
Чл. 16 т. 1
Чл. 16 т. 2
Чл. 16 т. 3
Чл. 16 т. 4
Чл. 16 ал. 3
Чл. 17
Чл. 19
Чл. 22
Чл. 24
Чл. 25
Чл. 26
Чл. 27
Чл. 28
Чл. 29
Чл. 31
Чл. 32

Долна граница
/лева/
2
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
100
300
100
300
20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20

Горна граница
/лева/
3
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
300
500
300
500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

При повторно нарушение
/лева/
4
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
300 - 500
500 - 1000
300 - 500
500 - 1000
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
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Чл. 33
Чл. 36
Чл. 39
Чл. 40
Чл. 45
Чл. 46
Чл. 49
Чл. 50

20
20
20
20
40
20
20
20

По член / Изм. с
решение № 159 /
27.10.2016 г. на
Общински съвет
– Чирпан /
за
едър
рогат
добитък, дребен
рогат
добитък,
прасета и свине
майки
Чл. 35 за
птици и зайкини
майки
Чл.35

50
50
50
50
50
50
50
50
Глоба /лева/

При
нарушение
/лева/

50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
50 - 300
повторно

50 лв. на
100 лв. на брой
брой животно над животно над допустимия
допустимия

20 лв. на
50
лв. на брой
брой животно над животно над допустимия
допустимия
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