НАРЕДБА №2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПРЕДЕЛЯНЕ
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ,
СТРОИТЕЛНИ, РАСТИТЕЛНИ, ЖИВОТИНСКИ И МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН

ГЛАВА ПЪРВА
Общи разпоредби
Чл.1. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с опазването
на околната среда защита здравето на хората, поддържането на чист и
естетичен вид на населените места и извънселищните територии и
дейностите по управление на отпадъците.
Чл.2. Тази наредба урежда правата и задълженията на юридическите и
физически лица в процеса по управление на дейностите, свързани с
отпадъците на територията на Община Угърчин. По смисъла на тази
наредба такива дейности са:
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни
и масово разпространени отпадъци на своя територия разработени съгласно
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги
по реда на Закона за местните данъци и такси.
(2) Наредбата урежда начина на заплащането на съответните такси за
събиране, превоз и депониране на битови отпадъци и на други услуги по
третиране на отпадъците, съгласно действащите нормативни актове.
(3) Наредбата урежда глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в
нея норми.
Чл.3 Наредбата е задължителна за населените места на територията на
Община Угърчин и се отнася до всички лица, които живеят или
временно пребивават на територията на Общината, както и до фирмите,
осъществяващи дейност на нейна територия. Разпоредбите на
Наредбата са задължителни също така за организациите и
учрежденията, развиващи дейност на територията на Общината.

Чл.4. Контролът върху състоянието на околната среда, управлението на
отпадъците и поддържането на чистотата се извършва от Кмета на
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Общината, служители от Общинска администрация – Угърчин,
кметовете на кметства и кметските наместници.

ГЛАВА ВТОРА
Права и задължения на Кмета и Общинска администрация
Чл.5 (1) Кметът на Общината организира управлението на
дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно
изискванията на Закона за управление на отпадъците, Закона за
опазване на околната среда и тази наредба.
(2) Кметът на общината осигурява условията, при които всеки притежател на
битови отпадъци се обслужва с услугите по събиране, извозване и
обезвреждане в депа на битови отпадъци.
(3) Общинската администрация отговаря за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци –
контейнери, кофи и други;
2. събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3. почистване на уличните платна, площадите, алеите парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване;
4. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депа за битови и строителни отпадъци или на
други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови и строителни
отпадъци;
5. разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от
опаковки като определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки;
6. организиране и прилагане на система за разделно събиране на
излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
7. организиране на дейността по събирането и съхраняването на
излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно
съхранение;
8. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешените за
това места и/или създаване на незаконни сметища;
9. определяне на места за смяна на отработени моторни масла и
информиране на обществеността за това;
10. определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни
за употреба батерии;
11. информирането на населението за състоянието на околната среда.
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(4) Кметът на общината организира управлението на дейностите по
поддържане на чистотата на територията на общината.
За тази цел :
1. Организира почистването на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване;
2. Определя и организира изграждането на площадки за поставяне на
съдовете за смет.
3. Определя прилежащи части към сгради и терени, отговорността за
почистването на които носят техните собственици, или техните наематели,
ако са отдадени под наем.
4. Организира дни за почистване на територията на населените места с
участието на гражданите, фирмите, обществените организации и др. като
осигурява необходимите транспортни и технически средства.
5. Организира почистването, в т.ч. и от сняг на уличните платна, площади,
алеи, паркове, автобусни спирки и др. обществени места.
6. Предлага за утвърждаване от Общинския съвет на такси по Закона за
местните данъци и такси, свързани с третирането на твърди битови отпадъци
.
7. Предлага за утвърждаване от Общинския съвет тарифа с цени за
изхвърляне на разрешените от общината битови отпадъци от фирми и други
организации на общинското депо.
8. Определя маршрута за транспортиране на строителните отпадъци и
съоръжението за третирането им.
ГЛАВА ТРЕТА

Права и задължения и отговорности на ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 6. Физическите и юридическите лица имат право:
1. да правят предложения за подобряване на организацията и
изпълнението на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане на
чистотата;
2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения на
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и настоящата
наредба;
3. да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или
некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи
дейности по третирането на отпадъците и подържане на чистотата на
територията на общината;
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Чл. 7. Физическите и юридически лица са длъжни:
1. да изхвърлят отпадъци само в определените за целта съдове, като ги
опазват и не допускат разпиляване на отпадъците в тях;
2.да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите/ в т.ч.
незастроените/, на който са собственици, ползватели или наематели,
входовете около тях и прилежащите тротоари;
3. да осигурява безопасно съхранение и контрол на отпадъците, които
няма подходящ начин и средства за третиране обезвреждане и депониране;
4.да предприемат всички мерки за предотвратяване на замърсяването
причинено от отпадъци, а при възникнало такова да премахнат
последиците и да ограничат с оглед да не се допуска заплаха за човешкото
здраве и околна среда;
5. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид,
произход и свойства отпадъци;
6. да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните
прилежащи терени към сградите, дворните места и др., в които живеят или
стопанисват;
7. да спазват регламентирания със Закона за управление на отпадъците и
настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък;
8. да съхраняват излезли от употреба МПС, които не са в движение в имот
тяхна собственост или да го предават на площадки за временно
съхраняване или в центрове за разкомплектоване, в съответствие със
Закона за управление на отпадъците;
9. да прибират в срок от 24 часа складираните на тротоарното платно
дърва, други горивни, инертни и строителни материали;
10. да оползотворяват градинските отпадъци или да ги поставят в
полиетиленови чували до съдовете за смет;
11. да поставят строителните отпадъци /до 0,5 м3/ в здрави чували до
съдовете за смет.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Опазване на компонентите на околната среда
Раздел І
Опазване чистотата на въздуха и шумово натоварване
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Чл.8. /1/Забранява се:
1. Изгарянето на битови, производствени и опасни отпадъци, както и на други
материали, вещества и продукти без изрично разрешение от общинска
администрация или кмета на населеното място.
2. Изгарянето на падналата листна маса и други растителни отпадъци без
изрично разрешение от общинска администрация или кмета на населеното
място.
3. Паленето на огън на уличните платна, тротоарите, зелените площи, пред
жилищните блокове и междублокови пространства извън обособените места
за приготвяне на зимнина.
4. Паленето на огън в близост до пасища, ливади, стърнища, посеви, горски и
зърнени масиви.
5. Паленето на стърнища и др. растителност след прибиране на реколтата.
6. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на
незагасена жар.
7. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и др. силно димящи предмети
в дворовете, улиците, площадите, парковете, градините и поречията.
8. Отвеждането на дим през прозорците, витрините, стените, балконите и
стълбищата на жилищните и обществени сгради.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв.
Чл.9. /1/ Забранява се:
1. Внедряването и експлоатация на технически съоръжения и технологии,
водещи до нива на шума, превишаващи пределно допустимите нива на шум.
2.Демонстративното шофиране и форсиране на двигателите на мотоциклети,
мотопеди и автомобили по улиците на населени места.
3. Предизвикването на шум, независимо от произхода му в часовете от 21,00
до 06,00 часа през зимние месеци, от 22.00 до 06.00 часа през летните месеци,
както и от 14.00 до 16.00 часа в почивните и празнични дни.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 100 лв
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Раздел ІІ
Опазване на питейните води, поречията на реките и водните
обекти
Чл.10. /1/ Забранява се :
1.Замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейнобитови,
промишлени и селскостопански нужди с промишлени и битови отпадъци и
опасни вещества, както и провеждащите към тях съоръжения и инсталации.
2.Добивът на инертни материали от коритото на реките без разрешение от
компетентните общински и държавни органи.
3.Търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването
на пресни повърхностни или подземни води без разрешение от общински и
държавни органи.
4.Отвеждането на непречистени отпадни води в открити изкопи и ями, по
пътищата, както и в собствени и чужди парцели и имоти на територията на
общината.
5.Отвеждането на непречистени отпадни води във водни течения, водоеми,
подземни хоризонти или други водоприемници.
6.Пускането на нови и експлоатация на стари производства, при които се
формират отпадни води без необходимите пречиствателни съоръжения.
7 . Изхвърлянето на нечисти води по улиците и в открити помийни ями.
8.Прането и използването на повърхностноактивни вещества във водните
обекти, с изключение на специално определените за целта места.
9. Ползването на питейна вода за измиване на града и селата, на улиците,
площадите, дворовете на производствените предприятия и обществените
организации, алеите, превозните средства и друга техника и поливането на
градините, парковете, зелените площи и участъците в личните дворове и
дворове за селско-стопанско производство в селата и вилните места. За тази
цел се ползват собствени водоизточници.
10. Влизането без разрешение в охраняваните и забранени места и във
вододайни зони.
11.Миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на
МПС, освен на определените за тази цел места.
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/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв

Раздел ІІІ
Опазване на почвите
Чл.11. /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
и
хидромелориативни съоръжения, трайните знаци на границите на имотите
или опорната мрежа в землищата.
3. Стоителството на обекти върху земи от ІV категория преди отнемане ,
депониране и оползотворяване на хумусния пласт на почвата .
/ 2 / Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв
Чл. 12. / 1/ Задължават се физическите и юридически лица извършващи
дейности по инфраструктурни обекти (канали, проводи, траншеи) в и извън
територията на населените места, в едномесечен срок от приключване на
дейността си, да възстановят почвения и хумусния пласт, растителната
покривка и съществуващата улична и тротоарна настилка.
/ 2 / Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв

Раздел ІV

Опазване на биологичното разнообразие на територията на
общината
Чл.13. Предмет на контрол е опазването на биоразнообразието, горите и
защитените природни обекти на територията на Общината.
Чл.14. /1/ В буферните зони около резерватите се забраняват или
ограничават дейности и строителство, определени в заповедта за
обявяването им.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв.
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Чл.15. / 1 / Забранява се изкореняването , отсичането, кастрирането или
увреждането по друг начин на вековни дървета, обявени за защитени.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв.
Чл.16. /1/ За защитените животински видове се забраняват :
1. Всички форми на умишлено улавяне или убиване с каквото и да е уреди,
средства и методи на екземпляри в техните естествени области на
разпространение.
2. Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване,
отглеждане на малките, презимуване и миграция.
3. Унищожаване или вземане на яйца, дори в случаите, когато те са
изоставени, разрушаване, увреждане или преместване на гнезда, увреждане
или унищожаване на места за размножаване и почивка.
4. Вземане на намерени мъртви екземпляри.
5. Притежаване, транспортиране, изнасяне зад граница, търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
/2/ Забраните по ал. 1, т.1, 2 и 4 са валидни за всички жизнени стадии на
развитие на животните.
/3 / Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв.
Чл.17. / 1/ За защитените растителни видове се забранява:
1. Бране, събиране, отрязване, изкореняване или друг начин за унищожаване
на екземпляри в техните естествени области на разпространение.
2. Притежаване, транспортиране и изнасяне от Общината, с цел търговия и
предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри.
/2/ Забраните по ал.1 са валидни за всички жизнени стадии на развитие на
растенията.
/3/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв .
Чл.18. /1 / Унищожаването на полезния дивеч, ловенето на пойни
птички, събирането на яйца от птичи гнезда, повреждането на
изкуствени хранилки и птичите къщички в парковете, градините и
други места.
8
Този документ е елекронно копие на оригинала и се използва само в елекронен вид !

/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв.
Чл.19. / 1/ Забранява се ползването на лечебни растения по начин 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.
/3/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв.
Чл. 20. / 1 / 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.
3. Притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо
или изсушено състояние на цели растения или на части от тях.
4. Събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.
5. Пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато
тази дейност противоречи на предвижданията за опазването на определени
видове лечебни растения.
6. Ползването на лечебни растения, представящо стопанска дейност, без
необходимото позволително за ползване, издадено по реда на Закона за
лечебните растения.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв

ГЛАВА ПЕТА
Поддържане на чист и естетичен вид на населените места
Раздел І
Опазване на жизнената среда и здравето на хората
Чл.21 . / 1 / Забранява се :
9
Този документ е елекронно копие на оригинала и се използва само в елекронен вид !

• Отглеждането на кучета и котки по тераси, балкони, подземия и в други
места за общо ползване в жилищни сгради.
• Разхождането на кучета в районите на детските градини, яслите и
училищата, детските и спортни площадки.
• Разполагането и изграждането на помощни и лични стопанства без
разрешение на общината или кметствата, ХЕИ и Ветеринарномедицинската
служба, в съответствие със ЗУТ и ЗВМД.
• Отглеждането на домашни животни в мазета, тавани, веранди, тераси,
жилищни комплекси и имоти, намиращи се в близост до представителни
места и сгради, съоръжения и магистрали.
• Отглеждането на домашни животни за промишлени цели на територията на
града.
/ 2 / Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 100 лв
Чл.22. / 1 / Отглеждането на домашни животни и птици в жилищните
зони на населените места и извън централната градска част се
разрешава при осигуряване и поддържане на необходимата хигиена в
помещенията и дворовете.
/2/ Помещенията да са с тухлен или бетонов под и да имат канал и шахта за
отпадъчни води. Ежемесечно да се дезинфекцират.
/3/ Забранява се изхвърлянето на органични отпадъци от животни и птици, в
съдовете за битови отпадъци.
/4/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 100 лв
Чл.23. Събирането и движението на стада от животни да се извършва само по
време, места и улици, определени със заповед на кмета на общината,
кметовете на кметства и кметските наместници.
Чл.24. /1/ Задължават се водачите на животни да почистват фекалиите
им по тротоарите, улиците, площадите и зелените площи.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв
Чл.25. /1/Забранява се:
1. Неконтролираното движение на животни и птици без придружител по
улици, площади, детски, спортни площадки и други.
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2.Паша на животни в общински градинки, зелени площи, по брега на реката и
застроена градска част.
3. Преминаването, пускането или паша на животни в земеделски земи засети
с люцерна, есенни и пролетни култури.
4. Влизането на животни в закрити обществените места, в магазинната мрежа
и разхождането им на територията на учебните, детските и здравни
заведения, в кварталните детски площадки и спортни обекти.
5. Пускането на всякакъв вид животни и птици в района на гробищата.
6. Поставянето на пчелни семейства по-близо от три метра от оградната
линия на съседни имоти.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв

Раздел ІІ
Опазване на парковете, градините, зелените площи и
декоративната растителност
Чл.26. / 1 / Изпълнителите и инвеститорите на строителство се
задължават:
1. Да получат разрешение от Кмета на общината за отсичане на растителност,
когато това е предвидено в проектите.
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 храстовата растителност от повреди и наранявания.
4. Да отстранят за своя сметка всички причинени вреди на озеленените
площи и декоративната растителност.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 10 до 200 лв
Чл.27. /1/ Забранява се:
1. Отсичането и изкореняването на декоративни дървета.
2. Унищожаването на зелените площи и насажденията.
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Този документ е елекронно копие на оригинала и се използва само в елекронен вид !

3. Нанасянето на повреди върху дървета и храсти, като чупене и рязане на
клони, забиване на метални и други предмети, нараняване на кората, палене
на огън, насипване на сол или осолен сняг и химикали около стъблата и
повреждане по друг начин на дървесните и храстови видове.
4. Късането, изкореняването на цветя и повреждането на цветни фигури в
общинските градини и паркове.
5. Косенето на трева в общинските зелени площи без разрешение от
общината.
6. Преминаването и паркирането на превозни средства по алеите и тревните
площи на паркове, тротоарни градини, детски и спортни площадки,
озеленените площи и междублоковите пространства.
7.Оставянето на спрени от движение МПС по уличните платна, тротоарите,
паркингите и пешеходните зони.
8. Снижаване на бордюри под нивото с цел осигуряване на по-удобен вход на
МПС към дворове, сгради и гаражи.
9. Домуването на товарни автомобили, автобуси и ремаркета по тротоари,
улични платна, площади и зелени площи.
10. Събирането на резници, семена, плодове и билки в озеленените площи без
разрешение от кмета на Общината.
11. Намаляването на короните на дърветата, независимо от собствеността им,
без разрешение от кмета на Общината.
12. Чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и др.
13. Повреждането, окастрянето или изкореняването на дървета, храсти и др.
растителност без разрешение от общината.
14. Уреждането на изложби, базари и други мероприятия на открито в зелени
площи без заповед на кмета на Общината.
15. Преминаването на подземни и други инженерни проводи и съоръжения в
озеленените площи, без предварително съгласуване с отдел “ТСУ” и внесено
обезщетение приложено към разрешението за строеж.
16. Провеждането на масови обществени прояви и други мероприятия в
общинските паркове и озеленени площи, без заповед на кмета на Общината и
сключен договор между организаторите и фирмата за почистване на
12
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ползваната територия ,за поставяне на допълнителни съдове за смет.
Организаторите са длъжни да възстановят и обезщетят Общината за
причинените вреди върху растителността, парковото оборудване и
съоръженията.
17. Ваденето на чимове, изкопаване на пръст и други материали в зелените
площи на населените места.
18. Използването на озеленените площи за монтиране на съоръжения с
търговска и рекламна цел и окачването на рекламни материали по дървета и в
парковете, без разрешение от Общинска Администрация .
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв
Чл. 28. /1/ Разрешение за премахване или преместване на дървета и
храсти се издава за следните случаи:
1.При строителство, ремонт и реконсрукция на обекти при доказана
невъзможност за съхранението им.
2. За премахване на изсъхнали и болни дървета, както и такива,
застрашаващи сигурността на гражданите, сградите, съоръженията и
безопасността на движение.
3. При аварии и природни бедствия.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв

Раздел ІІІ
Поддържане на чистотата и естетичния вид на сградите в
населените места
Чл.29. Дейностите по този раздел се осъществяват от:
• Служителите от общинска администрация, кметовете на кметства и
кметските наместници;
• Ръководителите на учреждения, стопански и обществени организации по
отношение на имотите, които управляват и стопанисват и прилежащите им
площи.
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• Домоуправителите и живущите, по отношение на общите части на
сградите, дворовете и прилежащите им площи и междублоковите
пространства.
• Гражданите по отношение на индивидуалните фасади на постройки,
дворове, и прилежащите им тротоари.
• Собствениците на търговски обекти по отношение витрини, рекламни
надписи и осветление.
Чл.30. /1/ Ръководителите на учреждения, на стопански и обществени
организации се задължават:
1. Да поддържат в добър естетичен вид фасадите на сградите, зелените
площи, градинките и съоръженията в тях.
2. Да почистват своевременно снега, като го складират близо до бордюра,
както и да отстраняват ледените висулки.
3. Да извършват превози на товари в превозни средства укрепени и защитени,
за да се избегне замърсяването на пътища и тротоари.
4. Да организират стоварването на строителни разтвори и материали върху
тротоарите и улиците само при взети предпазни мерки и подсигурени
оградителни съоръжения.
5. Да складират строителни материали само на местата, определени от
общината или кметствата, като се задължават складираните материали да не
се стоварват безразборно.
6.Да организират премахването на строителни и горивни материали от
тротоарите и обществените места в определените срокове.
7.Да организират събирането и изхвърлянето на битовите отпадъци от
производствените и търговски обекти в съдовете за смет.
/2/ Домоуправителите
задължават:

на

жилищните

сгради

и

гражданите

се

1. Да почистват своевременно снега пред блока, да го складират близо до
бордюра и да отстраняват ледените висулки.
2. Да стоварват и приготвят строителни разтвори и материали пред
жилищните сгради само при взети предпазни мерки и подсигурени
оградителни съоръжения.
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3. Да складират строителни материали в междублоковите пространства само
след разрешение от общината или кметствата, като се задължават
складираните материали да не се стоварват безразборно.
4.Да премахват строителни и горивни материали от междублоковите
пространства и други обществени места в определени срокове.
5. Събирането и изхвърлянето на битова смет да става само в осигурените от
специализираните фирми съдове.
/3/ Нарушителите по ал.1 и ал.2 се наказват с глоба от 10 до 200 лв
Чл. 31. /1/ Собствениците и наемателите на търговски обекти – заведения
за развлечения и обществено хранене са длъжни за своя сметка да
осигурят самостоятелни съдове за смет и да отговарят за поддържане
чистотата на района около тях.
/2/ Нарушителите се наказват с глоба от 20 до 200 лв

ГЛАВА ШЕСТА
Дейности по управление на отпадъците
Раздел І
Задължения на притежателите на отпадъци
Чл.32. Разпоредбите се прилагат за
,производствени и строителни отпадъци;

притежателите

на

битови

Чл.33. /1/ Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. Да не допускат изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци извън определените съдовете за отпадъци и на неразрешени за това
места /създаване на незаконни сметища/ ;
2. При възникване на замърсяване лицата, при чиято дейност се образуват
и/или третират отпадъци, да предприемат незабавно действия за
ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната
среда;
3. Да не допускат изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане
на отпадъците;
4. Да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други
отпадъци;
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5. Да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма
подходящи средства за третирането им;
6. В момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до
технологичните линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за
третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
7. Да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на
замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на
инсталацията или съоръжението за обезвреждане на отпадъци;
8. Да затварят капаците на контейнерите, и да не допускат разпиляване на
отпадъците и замърсяване на пространството около съдовете за отпадъци;
9. Да не изваждат и ровят отпадъците от специализираните съдове и
общинските депа;
10. Да не изхвърлят отпадъци от производствени и търговски обекти,
заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в
уличните кошчета за смет;
11.Да не изхвърлят строителни и производстевни отпадъци, отпадъци от
селското стопанство и животновъдството в съдовете за битови отпадъци;
12. Да не изхвърлят в съдовете за битовите отпадъци отпадъци, които биха
могли да доведат до увреждане на съдовете и сметоизвозващата техника, в
т.ч. едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи,
токсични, жар и др., както и да ги увреждат по друг начин;
13. Да не разместват съдовете за отпадъци без съответното разрешение от
общинската администрация;
Чл.34./1/ Забранява се:
1. Изхвърлянето на отпадъци от животински и растителен произход на
неопределените за това места.
2. Натрупването на оборски тор и други отпадъци край синори, пътища,
пътеки, граници между имоти, кариери, домове, речни корита и дерета
и всички комуникации, свързващи отделните имоти.
3. Складирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в
застроените дворищно регулационни парцели, улици и тротоари.
4. Изхвърлянето в съдовете за смет на тор и животински отпадъци.
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Чл.35. /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по
възстановяване качествата на околната среда се поемат от лицата, в
чието държане се намират отпадъците.
/2/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за
разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
/3/ Ако причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица
следва да предприемат действия за отстраняване на отпадъците.
Чл. 36. /1/ При поискано с писмена молба съдействие от общината,
засегнатите лица могат да получат информация за фирмите,
притежаващи разрешение или регистрационен документ по смисъла на
чл.12 от ЗУО за дейности с отпадъци, действащи на територията на
общината и координати за връзка с тях.
/2/ Разноските по извършване на дейността са за сметка на засегнатото лице.
/3/ В изключителни случаи, когато засегнатото лице е доказано социално
слабо, общината може да окаже и финансова помощ в размер до 20% от
дължимата за извършване на дейността сума, която се изплаща на фирмата
изпълнител след приключване на дейността.
Чл.37. За нарушения по този раздел , нарушителите се наказват с глоба
от 20 до 250 лв.

Раздел ІІ
Третиране и транспортиране на битови отпадъци
Чл.38. Битови са отпадъците, 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 и съпътстващи производството 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.
Чл.39. Третиране на отпадъците е събирането, съхранението,
оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички
междинни операции, както и повторното им използване, рециклиране и
възстановяване или производство на енергия и материали от отпадъци.
Чл.40. Всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с
които Община Угърчин е сключила договор за предоставяне на услуги
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по реда на Закона за обществените поръчки за събирането на битовите
отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
Чл.41. Отпадъците на територията на община Угърчин се събират и
съхраняват в съдове- контейнери, кофи и др.;
Чл.42. Границите на територията, върху която се осъществява
организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, се
определя със заповед на кмета на общината за всяка следваща година,
издадена в срок до 30 октомври на текущата година.
Чл. 43. За нарушения на разпоредбите по този раздел , нарушителите се
наказват с глоба от 20 до 300 лв

Раздел ІІІ
Третиране и транспортиране на производствени отпадъци
Чл.44. Производствени са отпадъците, образувани в резултат на
промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
Чл.45. Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите,
свързани
със
събирането,
съхраняването,
обезвреждането
и
оползотворяването на отпадъците, както и всяка друга незабранена
дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на
отпадъка върху здравето на населението и върху околната среда;
Чл.46. Третирането на производствени отпадъци се извършва в
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и на опасни отпадъци за сметка на причинителите.
Чл.47. Причинителите на производствени отпадъци са длъжни да
осигурят за своя сметка съдове за събиране на производствени отпадъци;
Чл.48. Съдовете за производствени отпадъци следва да са обозначени по
начин различаващ ги от съдовете за битови отпадъци.
Чл.49. Забранява се :
1. изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци.

18
Този документ е елекронно копие на оригинала и се използва само в елекронен вид !

2. смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци;
Чл.50. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, могат
да се третират от причинителя - в собствени съоръжения, съгласно
одобрен от съответните компетентни органи проект на производствената
дейност и при спазване изискванията на Закона за управление на
отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и на опасни отпадъци.
Чл.51. Транспортирането на производствени отпадъци обхваща всяко
тяхно пренасяне с транспортното средство от една площадка на друга и
се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на
опасни отпадъци от лица, притежаващи съответните разрешителни или
регистрационен документ;
Чл.52. Транспортирането на производствените отпадъци се организира
от причинителя и се извършва за негова сметка;
Чл.53. При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се
допуска тяхното разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът
отговаря за незабавното им събиране и възстановяване на околната
среда;
Чл.54. Производствените отпадъци се депонират на определените от
общината места.
Чл.55. Предаването и приемането на производствените отпадъци се
извършва само въз основа на писмен договор;
Чл. 56. За нарушения на разпоредбите по този раздел , нарушителите се
наказват с глоба от 50 до 300 лв.

Раздел ІV
Третиране и транспортиране на строителни отпадъци
Чл.57. Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на
строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
Чл.58. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни
площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и
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съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от
изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице за
негова сметка и въз основа на писмен договор.
Чл.59. Дейностите по третиране и транспортиране на строителни
отпадъци могат да се извършват само от лица, притежаващи
необходимите разрешения или регистрационен документ, определени от
Закона за управление на отпадъците.
Чл.60. Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на
излишните земни маси /ЗМ/ и строителните отпадъци /СО/
(вкл.строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи
ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на лицата по смисъла на
чл.163, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или чл.163а,
ал.2 от ЗУТ, или на чл.168, ал.1 от ЗУТ.
Чл.61. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с
документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за
количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които
ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.
Чл.62. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с
разработения проект, като околните терени се опазват от унищожаване
на почвата и растителността и от замърсяване със строителни отпадъци.
Чл.63. Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на
специално оборудвана площадка. Строителят писмено определя за всеки
строеж местоположението й, конкретните дейности по управление на
отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.
Чл.64. Не се допуска временно депониране на строителни материали и
изкопна пръст извън границите на строителните площадки, определени
в част план за организация и изпълнение на строителството /ПОИС/ от
инвестиционния технически проект /ИТП/ и/или извън границите на
имота.
Чл.65. Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин / при
излизане от строителната площадка на камиони с мръсни гуми,
замърсяване от работниците работещи на строителната площадка и др. /
на улиците, тротоарите и др. територии за обществено ползване извън
границите на строителната площадка, определена в част ПОИС на ИТП
и/или извън границите на имота, при извършване на строителни,
изкопни или ремонтни работи.
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Чл.66. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на
отпадъците до депата за отпадъци.
Чл.67. Строителните отпадъци се депонират на определените от
общината места.
Чл.68 . Предаването и приемането на строителните отпадъци се
извършва само въз основа на писмен договор.
Чл.69. Изпълнителят на строителството е длъжен:
1. Да представи, едновременно със заверката на Заповедната книга
(Дневника) на обекта, декларация за количеството на СО и ЗМ.
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. Да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала и 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, което включва и почистване на
цялата строителна площадка и измиване на улиците, тротоарите, алеите,
пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с
твърда настилка.
Чл .70. За нарушения на разпоредбите по този раздел , нарушителите се
наказват с глоба от 20 до 300 лв.

Раздел V
Третиране на излезли от употреба моторни превозни средства
(Допълнен с Решение №637/28.05.2010г. на Общински съвет-Угърчин)

Чл. 70а (1) “Излязло от употреба” е моторно превозно средство, което:
1. не може да бъде идентифицирано, поради липса на регистрационен
или друг идентификационен номер, няма данни да е минало на задължителен
технически преглед за проверка на техническата му изправност и е негодно за
движение
2. е снето от отчет по смисъла на чл. 143, ал. 5 и ал. 6 от Закона за
движение по пътищата (ЗДП) и находящо се върху терени държавна или
общинска собственост.
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(2) Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се
третират като отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби
на Закона за управлениена отпадъците (ЗУО) и включва:
1. Излезли от употреба МПС;
2. Материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
Чл.70б. (1) Изземването и преместването на ИУМПС се извършва при
условията и реда, предвидени в Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от моторни превозни средства.
(2) Кметът на общината назначава комисия за установяване на ИУМПС
и на техните собственици в състав:
1. Упълномощено от кмета лице, съгласно Заповед ;
2. Еколог;
3. Представител на РУ „Полиция”-Угърчин.
(3) Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС,
паркирани по тротоарите, площадите, улиците и на откритите обществени
паркинги се връчва лично срещу подпис на собственика на моторното
превозно средство по образец, съгласно Приложение № 1, който съдържа:
1. Наименованието “Предписание за преместване на МПС” и номер;
2. Собственик, вид, марка, модел, цвят на МПС и регистрационен номер,
ако има такъв;
3. Указание за преместване на МПС в площадка за събиране и временно
съхраняване на ИУМПС определена от общината или в центрове за
разкомплектуване;
4. Посочване на собственика на крайната дата за изпълнение на
предписанието в 14-дневен срок;
5. Предупреждение, че при неспазване на срока МПС-то ще бъде
принудително преместено в посоченото от общината място за сметка на
собственика;
6. Дата на връчване, адрес на съхранение на ИУМПС , име и подпис на
длъжностните лица.
(4) За извършените предписания по ал. 3 се съставя констативен
протокол в три екземпляра, съгласно образец – Приложение № 2, който се
подписва от членовете на комисията. В протокола се вписва адреса на
съхранение и състоянието на МПС по външен оглед, както и дата, на която е
връчено предписанието. При поискване екземпляр от протокола се
предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
(5) Изискването за връчване на предписанието за преместване на
превозното средство в 14-дневен срок се счита изпълнено с подписването му
от нарушителя. Срокът за преместване започва да тече от деня, след
посочената на предписанието дата и изтича в 24.00 часа на четиринадесетия
ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24.00
часа на първия следващ присъствен ден.
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(6) Комисията по ал. 2 съставя акт за установяване на административно
нарушение, съгласно Приложение № 3, който се връчва заедно с предписание
(Приложение №1).
Чл.70в (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на
площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за
разкомплектуване;
(2) Общината наема специализирана фирма изпълнител за предаване на
ИУМПС от площадката за временно съхранение в центровете за
разкомплеуктуване. Тяхното предаване започва не по-рано от 14 дни от
датата на съхранението им.
(3) В срока по предходната алинея собственикът има право да поиска
връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва, след
като собственикът заплати разходите на общината във връзка с
принудителното преместване на площадката за временно съхраняване.
Чл.70г При повторност на нарушението в 20-дневен срок общината
отстранява превозното средство за сметка на собственика.
Чл. 70д За нарушения по този раздел, нарушителите се наказват с глоба
от 50 до 1000 лева.

ГЛАВА СЕДМА
Контрол и административно-наказателни разпоредби
Чл.71. Контролът по изпълнение на Наредбата се възлага на кмета на
общината, кметовете на кметства и кметските наместници или
упълномощени от тях длъжностни лица.
Чл . 72. За прилагане на Наредбата кметът на общината, кметовете на
кметства и кметските наместници могат да издават заповеди и указания.
Чл . 73. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на
ЗАНН.
Чл . 74. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
длъжностни лица в Общинска администрация, определени със заповед
от Кмета на Общината ,кметовете на кметства и кметските наместници,
от служители на РПУ-Угърчин и РСПАБ .
Чл . 75 . Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината
.
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Чл.76. /1/ За причинените вреди по смисъла Наредбата, виновните лица
заплащат обезщетение.
/2/ Когато вредите са отстраними, обезщетението се определя съобразно
необходимите разходи за възстановяването им.
Чл . 77. /1/ За нарушения на Наредбата на виновните физически лица и
юридическите лица се налагат глоби в размер определен в наредбата.
/2/ За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени
при извършването им , на нарушителя се налага глоба на място в размер до
10лв., срещу квитанция.;
/3/ За нарушение на наредбата се налага глоба от 10 до 50 лв.се издава фиш.
Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя. Ако нарушителят
не е съгласен да заплати глобата или оспори нарушението се съставя акт за
нарушение по ЗАНН;
/4/ При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер или временно
лишаване от право да се извършва определена дейност.
Чл.78. За административни нарушения извършени от малолетни,
непълнолетни и лица поставени под запрещение отговарят техните
родители, настойници или попечители.

Допълнителни разпоредби
(Допълнени с Решение №637/28.05.2010г. на Общински съвет-Угърчин)

§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Център за разкомплектуване” е място за събиране, временно
съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС, техните компоненти и
материали, чийто оператор притежава разрешение по чл. 37 от Закона
за управление на отпадъците.
2. „Компонент” е обособена съставна част от МПС, като: уредба,
агрегати, механизми и други, които могат да подлежат на повторно
използване или на допълнително разкомплектуване.
3. „Основни компоненти” на ИУМПС са купе, двигател, скоростна кутия,
както и електронен блок и катализатор, когато са описани в
техническите характеристики на МПС.
4. „Разкомплектуване на ИУМПС” е дейност, извършвана след
предаването на излезлите от употреба МПС в местата и съоръженията
за отстраняване на вредните вещества от тях, разглобяване, разрязване,
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шредиране и/или подготовка за обезвреждане на отпадъците от
шредиране, както и всяка друга операция, извършвана с цел преработка
и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС или техни
компоненти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба се издава на основание и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл.
26, т. 7 от ЗООС и чл.19 от Закона за управление на отпадъците.
§2. Наредбата влиза в сила десет дена след приемането й и следва да бъде
разгласена по подходящ начин в населените места от общината.
§3. Настоящата Наредба отменя Глава ІІ – чл. 10, т.1, т. 6, 8, т.9, т.10, т.11,
т.12, т.13, т.14, т.15, т. 16, т.16, т.17 и т.28; Глава ІV- чл.33, ал.1, т.2, т.3 и т. 8
от Раздел втори; Глава І - чл. 39 и чл.40, Глава ІІ, Глава ІІІ – чл.52, чл.53, т.1,
т.2, т.4 и т.5 , Глава ІV и глава V от Раздел ІІІ и Раздел ІV на Наредба №1 на
ОбС - Угърчин приета с Решение № 517 от Протокол №34/28.12.2005г.
§4. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет- Угърчин с Протокол
№49, Решение №. 792 / 20. 04. 2007г.; Допълнена на заседание на Общински
съвет-Угърчин – Протокол №38/28.05.2010г., Решение №637/28.05.2010г.
§5. Допълненията с Решение №637/28.05.2010г.- Глава Шеста, Раздел V
“Третиране на излезли от употреба моторни превозни средства” влизат в сила
от 01.06.2010г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОБЩИНА УГЪРЧИН
ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ .............../ ...........20........год.
Днес ...................... година на основание чл. ........, ал. ........ от Наредбата на Общински
съвет – Угърчин за организация и безопасността на движението, дисциплината на
водачите на превозни средства и пешеходците, чл. ......., ал. ..... от Наредбата № 1 за
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на
територията на Община Угърчин и чл. ...., ал. ..... от Наредба №2 за опазване на околната
среда, определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането и обезвреждането на битови, строителни, растителни,
животински и масово разпространени отпадъци , уведомяваме собственика на :
МПС: ...........................................................
ВИД: ...........................................................
МАРКА: .....................................................
ЦВЯТ НА МПС: .......................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР / АКО ИМА ТАКЪВ / : ............................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ: ......................................................................................................
в срок от 14 /четиринадесет/ дни да освободи заеманото от собственото му МПС място.
При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от
Община Угърчин на определената с Решение на ОбС- Угърчин площадка за временно
съхраняване – в двора на бившето СПТУ по автотранспорт и предадено на лицензирана
фирма за разкомплектуване ако в 14 дневен срок от преместването не бъде потърсено от
собственика.
КОМИСИЯ:
1. .......................................
/ .................................../
2. ......................................
/ .................................../
3. .....................................
/ .................................../
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОБЩИНА УГЪРЧИН
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№ ............./ ......20..... год.
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Днес .............. 20..... година, в гр. Угърчин, комисия назначена на основание
на Заповед № ........../ ............ във връзка с чл. ........, ал. ......... от Наредбата за организация
и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и
пешеходците на територията на Община Угърчин в състав:
1. ......................................................................................, ЕГН ...................................
( име, презиме, фамилия)
.................................................................................................... при Община Угърчин
(длъжност)
2. ......................................................................................, ЕГН ..................................
( име, презиме, фамилия)
.................................................................................................... при Община Угърчин
(длъжност)
3. ......................................................................................., ЕГН ..................................
( име, презиме, фамилия)
представител на РУ на МВР - Угърчин
състави настоящия протокол за техническото състояние на излязло от употреба
МПС, като установи следното:
МПС : ...............................................................................
ВИД: .................................................................................
МАРКА : ..........................................................................
ЦВЯТ НА МПС: ..............................................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/ ................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ: ..........................................................................................
ДАТА, НА КОЯТО Е ВРЪЧЕНО ПРЕДПИСАНИЕТО: ..........................................

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:
1. Наличие на двигател:
..........................................................................................................................................
27
Този документ е елекронно копие на оригинала и се използва само в елекронен вид !

2. Наличие на скоростна кутия:
..........................................................................................................................................
3. Състояние на купето (кабината, каросерията):
..........................................................................................................................................
4. Наличие на врати:
..........................................................................................................................................
5. Наличие на калници:
..........................................................................................................................................
6. Наличие на капаци:
..........................................................................................................................................
7. Наличие на седалки:
..........................................................................................................................................
8. Наличие на арматурно табло:
..........................................................................................................................................
9. Наличие на стъкла
..........................................................................................................................................
10. Състояние на каросерията:
..........................................................................................................................................
11. Осветителни тела:
..........................................................................................................................................
а) Фарове:
..........................................................................................................................................
б) Габарити и мигачи – предни:
..........................................................................................................................................
в) Стоп, габарит, мигачи – задни:
..........................................................................................................................................
12. Наличие на колелата и гумите:
..........................................................................................................................................
13. Допълнителни данни по показания на свидетелите:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Становище на комисията:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Настоящият констативен протокол се състави в 3 /три/ еднообразни екземплара.
КОМИСИЯ:
1. .........................................
(.............................................)
2. ..........................................
(.............................................)
3. ...........................................
(.............................................)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОБЩИНА УГЪРЧИН
АКТ № ................... 20 ........ година
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
Днес .................20 ..... година, в гр. Угърчин, подписаният ...................................
(име, презиме, фамилия)
..............................................................., на длъжност ...................................................
при Община Угърчин, в присъствието на свидетели:
1. ...................................................................................., ЕГН .......................................
( име, презиме, фамилия)
с адрес: гр. ................................ Община .......................... област ...............................
ул. ............................................№ ..........
1. ................................................................................., ЕГН ..........................................
( име, презиме, фамилия)
с адрес: гр. .................................... Община ..................... област ................................
ул. ................................................№ ....................
СЪСТАВИХ АКТ ПРОТИВ:
......................................................................................, ЕГН ........................................
( име, презиме, фамилия)
с адрес: гр. .............................., Община .............................., Област ..........................
притежаващ лична карта № ................................, издадена на ...................................
от ......................................, с месторабота ...................................................................
затова, че е нарушил Наредбата за организация и безопасността на движението,
дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община
Угърчин, относно: разпоредбите на чл. ....................., ал. ............. във връзка с чл.
.......................... от същата, посредством изоставянето на МПС .................................................
марка ..............................., модел .........................................,цвят ................................., рег. №
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(подробно се описва нарушението-дата и място на извършване, членовете от
Наредбата, които са нарушени)
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения по
него: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Актосъставител: ........................................
( ........................................)
Нарушител: ................................................
(............................................)
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Свидетели:
1.
..................................................................
(..........................................................)
2.
..................................................................
( ..........................................................)
В случай на отказ на нарушителя да подпише акта, отказът се удостоверява с
подписа на един свидетел:
ф Свидетел: ................................................................., ЕГН ...................................
( име, презиме, фамилия)
с адрес: гр. ................................. Община ....................... област .................................
ул. ................................................№ ....................
Подпис на свидетеля: ...............................

Подписаният
........................................................................................................................................получих
екземпляр от настоящия акт и в тридневен срок от подписването мога да направя и
допълнителни писмени обяснения и възражения по него.
Дата: ..................................

Подпис: ................................................
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