НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

Раздел първи. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат реда, условията и специалните
изисквания за поддържане и опазване на чистотата на територията на Община
Бобов дол, с оглед осигуряване условия за здравословна жизнена среда на
гражданите.
(2) С Наредбата се определят задълженията, отговорностите и
взаимоотношенията между общинската администрация от една страна и от
друга – на общинско предприятие “Чистота, озеленяване и благоустройство” –
Бобов дол, което извършва дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и
почистване на терени(територии) за обществено ползване.
(3) Наредбата определя задълженията на учрежденията, обществените
организации, държавните, общинските или частните фирми, домсъветите на
етажните собственици, собствениците и наемателите на еднофамилните
жилища и на гражданите по отношение на опазване на околната среда и
ежедневното почистване и поддържане на чистотата в ползваните от тях сгради,
дворове и прилежащите им територии.
(4) Наредбата е задължителна за всички живеещи или работещи на
територията на общината, както и за всички временно пребиваващи в нея.
(5) Наредбата урежда и процеса на контрол и налагане на наказания при
констатирани нарушения.
Чл.2. Наредбата регламентира събирането, извозването, обезвреждането
на следните видове отпадъци:
1.
Твърди битови отпадъци от домакинствата и стопанските обекти.
2.
Животинските отпадъци и такива от селскостопанска дейност.
3.
Строителни отпадъци и земни маси.
4.
Твърди или течни опасни отпадъци.
5.
Производствени отпадъци от стопанска дейност.
Чл. 3. (1) За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените
територии общината извършва следните дейности:
1. Събиране, извозване и депониране на твърдите битови отпадъци.
2. Метене по график и периодично миене на благоустроените градски
площи – площади, улици, тротоари, пешеходни зони, алеи и подлези.
3. Зимно почистване на уличната мрежа и други определени територии,
както и мерките за предотвратяване на заледяванията по терени(територии) за
обществено ползване.
4. Поддържане на депа за твърди битови отпадъци и други
специализирани депа.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват от ОП „Чистота, озеленяване и
благоустройство” към община Бобов дол.
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(3) Обхватът на дейностите по чистотата се определя от общинската
администрация, съобразно конкретните условия и размера на финансовите
средства.
Чл. 4. (1) Финансирането на дейностите по чистота, извършвани от
ОП”Чистота, озеленяване и благоустройство” - Бобов дол се осъществява чрез:
1. събиране на такса за битови отпадъци;
2. такси за депониране на строителни отпадъци и земни маси от
физически и юридически лица;
3. други такси свързани с поддържането на чистотата извозването и
обезвреждането на твърди битови отпадъци;
(2) Годишният размер на таксата за битови отпадъци се определя от
общинския съвет, съгласно изискванията на ЗМДТ.
(3) Размера на таксите по чл.4, ал.1, т.2 и т.3 се определя от Общинския
съвет съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси,
цени на услуги и права на територията на община Бобов дол.
Раздел втори. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО,
СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПОТО ЗА ТВЪРДИ
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯНА НА ОБЩИНАТА.
Чл.5.(1). Общината определя районите за организирано сметосъбиране и
утвърждава честота за сметоизвозването по райони.
(2) ОП “Чистота, озеленяване и благоустройство” е задължено да спазва
утвърдената честота (график) на сметосъбиране и сметоизвозване по райони,
като не допуска препълване на съдовете за смет.
(3) ОП “Чистота, озеленяване и благоустройство” определя местата за
поставяне на съдовете за смет, преместването на същите при необходимост се
извършва след съгласуване с общинската администрация, съобразно
възможностите за поставяне и отдалечеността им от жилищните сгради.
(4) За поставянето на съдовете за смет общината или специализираното
предприятие по чистотата при възможност изграждат площадки за поставянето
им.
Чл. 6. Производствените и търговските фирми и заведения за хранене и
развлечения може и сами да подсигурят стандартни съдове за смет,
съобразявайки се с честотата на извозване за определения район. Вида на
съдовете за смет се съгласуват със ОП “ЧОБ”.
Чл. 7. Работниците от ОП “ЧОБ”, събиращи твърди битови отпадъци в
сметосъбиращи автомобили, задължително връщат обратно съдовете и събират
разпилените около тях отпадъци.
Чл. 8. (1) Производствените отпадъци от предприятията, с изключение
на опасните, се извозват от самите предприятия. Депонирането на отпадъците се
извършва от ОП “Чистота, озеленяване и благоустройство”, за което се сключва
договор и се заплаща такса съгласно чл.4, ал.3 от Наредбата.
(2) Опасните отпадъци от производствената дейност се съхраняват,
извозват и третират съгласно действащото законодателство и само по указания
на РИОСВ и РЗИ.
Чл. 9. На територията на Община Бобов дол се забранява:
1. Оставянето на разпиляна смет при събирането й от лицата,
обслужващи сметосъбрачните машини.
2. Повреждането или разместването на съдовете за смет;
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3. Изхвърлянето на смет извън определените за това съдове.
4. Изхвърлянето в съдовете за смет на тор и животински отпадъци.
5. Изхвърлянето на смет извън определените за това места.
6. Изхвърлянето в съдовете за смет на пожароопасни и избухливи
вещества, неугасена сгур, строителни отпадъци и др. предмети, които биха
увредели съдовете за смет, сметосъбиращите машини и обслужващия персонал.
7. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки, годни за рециклиране, в
контейнери за смесени битови отпадъци;
8. Изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на друг вид отпадъци,
освен обозначените на съда.
9. Депонирането на отпадъци, които са: течни, несъвместими помежду
си, взривоопасни, корозионни, окисляващи, пожароопасни, лесно запалими или
горими в условията на депото.
10. Изхвърлянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в
съдовете за битови отпадъци или смесването им с други отпадъци.
11. Изхвърлянето на автомобилни гуми извън и в съдовете за битови
отпадъци.
12. Изхвърлянето на негодни акумулатори и изливането на електролит от
тях на неразрешени за това места.
13. Изхвърлянето или депонирането на излезли от употреба
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.
14. Изгарянето на твърди битови отпадъци в съдовете за смет.
15. Паркирането на моторни превозни средства около съдовете за смет
по начин, възпрепятстващ сметоизвозването.
16. Изхвърлянето на извънгабаритни предмети от бита, които не се
побират в съдовете за твърди битови отпадъци. Същите се поставят до съдовете
за смет най-много 24 часа преди графика за извозване на дадения съд.
17. Изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти, заведенията за
хранене и развлечения, предприятия и организации в съдовете за смет на
жилищните сгради.
18. Изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от
стопанска дейност в съдовете за смет.
19. Изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопни маси,
строителни отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по
зелените площи, пасища, ниви, канали, трайни и горски насаждения,
терени(територии) за обществено ползване и други, освен на определените за
това места.
20. Изхвърлянето на животински трупове освен на определените за това
места.
21. Изхвърлянето на болнични и други клинични отпадъци от здравни
заведения и ветеринарни служби, които са определени като инфекциозни.
22. Изхвърлянето в контролираните депа от общината на излезли от
употреба гуми.
Раздел трети. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧИСТОТАТА ПРИ
ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНОРЕМОНТНА И
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ.
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Чл. 10. Превозването на строителни материали и производствени
отпадъци се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре
уплътнени каросерии и покривало.
Чл. 11. Изнасянето на строителни отпадъци, земни маси и хумусен пласт
става след издаване на разрешително от общината, като в някои случаи може да
бъде определен и маршрут за транспортирането до депото, начина на
депониране и възстановяване на терена след завършване на депонирането.
Чл. 12. За опазване на околната среда от замърсяване физическите и
юридически лица извършващи
строителна,
строителноремонтна и
производствена дейност са длъжни:
1. При ползване на улични и тротоарни площи за складиране на вароциментови разтвори да се ползват специални контейнери.
2. След прибирането на стоварените строителни материали да почистят
и възстановят замърсените тротоари и улични платна или зелени площи.
3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането от
заградената територия на транспортни средства с кални гуми.
4. Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по
възстановяване качеството на околната среда се поемат от лицата, в чието
фактическо притежание се намират отпадъците до установяване на
причинителя.
Чл. 13. (1)На територията на Община Бобов дол се забранява:
1. Изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за
депонирането им.
2. Изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на
строителните обекти.
3. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и
уличните платна.
4. Поставянето на фургони без разрешение от общината извън районите
на строителните обекти.
5. Пътно-ремонтна дейност, прокарване на комуникации и др. без
разрешение от общината и без подходящо обезопасяване и сигнализация.
6. Съхранението на строителни материали върху тротоарите, уличното
платно и зелени площи
(2)Използването на тротоари за временно складиране на строителни
материали при строителни дейности извършвани от фирми и/или физически
лица, се извършва след издаване на разрешение от Кмета на Община Бобов дол
или от упълномощено от него лице.
(3)За заемането на тротоари за съхраняване на строителни материали се
заплаща такса определена с Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на община Бобов дол.
Чл. 14. След окончателно завършване на строителната и строителномонтажната дейност, собственикът (инвеститорът) е длъжен да възстанови
естествения вид на използваните площадки и щетите върху околната среда,
възникнали от транспорта и съхраняването на материалите или строителната
дейност.

4

Раздел четвърти. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА
В ОБЩИНАТА.
Чл. 15. (1) Почистването и поддържането на чистотата на териториите,
за които общината не се грижи, са задължение на:
1. Ръководителите на учрежденията, търговските дружества и
обществените организации, фирмите, заведенията за обществено хранене,
наемателите на сергии, разположени върху тротоарите, терени (територии) за
обществено ползване, по отношение на производствените, административните
и складовите помещения, гаражи, паркинги, строителни площадки, фургони и
други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащите на тях
части от територии, зелени площи и тротоари.
2. Съсобствениците в жилищните кооперации, входовете на
жилищните блокове и др. предназначени за общо ползване от обитателите,
дворовете, частите от вътрешнодворовите пространства, зелени площи и
частите от тротоарите, прилежащи на съответните имоти.
3. Собствениците на индивидуални жилища по отношение на
дворовете, сградите и второстепенните постройки и съоръжения, както и
прилежащите към недвижимия имот части от тротоарите.
(2) Прилежащи територии са:
1. Към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено
застрояване
 При изграден тротоар – отсечките от тротоарите, съответстващи на
уличните регулационни линии на парцелите.
 При липса на тротоарна част – терените съответстващи на уличните
регулационни линии на парцелите с широчина не по-малко от 1.00 метра.
2. Към жилищните комплекси – тротоарите, ограничени от пълната
проекция на блоковете върху терена.
3. Към заведенията за хранене, офиси, производствени и
административни сгради, складови помещения, гаражи, паркинги и други
подобни – отсечките от тротоарите, съответстващи на фасадите на границите на
обектите.
4. Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия,
строителни площадки и др. подобни – територия не по-малка от площта на
обекта.
(3) Конкретните очертания (граници) на прилежащите територии се
определят от Кмета на общината или от упълномощени от него лица от
общинската администрация.
Чл. 16. (1) Метенето на уличните платна, тротоарите, площадите,
пешеходни алеи и други обществени места се извършва от ОП “Чистота,
озеленяване и благоустройство” по график, утвърден от общината.
(2) Миенето на улиците, площадите и тротоарите се извършва от
ОП”ЧОБ” по график утвърден от общината.
Чл. 17. (1) Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към
сградите, както и почистването на ледените висулки, се извършва от
съответните физически и юридически лица, стопанисващи експлоатиращи
сградата.
(2) Собствениците или наемателите на магазините, заведенията за
хранене и развлечения и офисите почистват тротоарите през работното им
време, като не допускат заледяване на тротоарите.
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(3) Ежегодно, Кметът на общината утвърждава оперативен план за
дейността по зимното улично почистване, като то се извършва ОП “Чистота,
озеленяване и благоустройство”,
Раздел пети. ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл.18. На територията на Община Бобов дол се забранява:
1. Замърсяването на всички обществени места с хартии, опаковки,
остатъци от цигари, хранителни отпадъци, стъкла, текстилни отпадъци, семки и
др. отпадъци. Те се изхвърлят в съдове за улична смет или в съдовете за твърди
битови отпадъци или в съдовете за разделно събиране на отпадъци.
2. Изгарянето на автомобилни гуми, трева, отпадъци и други силно
димящи премети в дворовете, междублокови пространства,
улиците,
площадите, парковете, градините и поречията и терени(територии) за
обществено ползване.
3. Натрупването на оборска тор и други отпадъци край синорите,
пътищата, пътеките, границите между имотите, домове, речни корита и дерета и
всички комуникации, свързващи отделните имоти.
4. Почистването на тротоарите и прилежащите части на сградите с
миещи препарати, когато има опасност за намиращи се в близост дървета,
храсти или тревни площи.
5. Струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до
стволовете на дърветата.
6. Изпускането в атмосферата на замърсители от промишлените,
производствените или непроизводствени сгради, както и от търговските обекти
и заведения за обществено хранене, превишаващи пределно допустимата
концентрация.
7. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и
течни опасни вещества в повърхностните води и в канализационните системи.
8. Съхраняването и изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти по начин, водещ до замърсяване на земята и почвата.
9. Изхвърлянето на остатъци, отделени при третирането на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти.
10. Третирането, в т.ч. и изгарянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти при превишаване на установените норми за допустими емисии
на вредни вещества в атмосферния въздух или неспазване на свързаните с тях
нормативни изисквания.
11. Извършване смяна на отработени масла на места, които не са
оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на изискванията.
12. Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в
открити складове.
13. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни
средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи,
местата за отдих и край поречия или водоеми и терени (територии) за
обществено ползване.
14. Движението на неизправни и непочистени моторни и други превозни
средства, които замърсяват улиците и атмосферата.
15. Изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите и уличните
платна с амбалаж, стоки или строителни материали, извън необходимото
технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи.
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16. Складирането върху тротоарните части, уличните платна и зелени
площи на дърва за огрев, строителни и други материали.
17. Изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци от прозорците и
балконите на сградите.
18. Изтупването и изтърсването на килими, черги и други вещи от
балконите и прозорците на сградите, както и изхвърлянето на отпадъци.
19. Поставянето на балконите и терасите на покъщина и други
неукрепени предмети над нивото на парапет.
20. Свободно пускане на домашни кучета. След дефекация на кучетата
по улици, тротоари, алеи и други открити площи, собственикът на кучето е
длъжен да почисти мястото.
21. Придвижване и паша на селскостопанските животни по улиците,
тротоарите, площадите, парковете и градинките.
22. Повреждането и разместването на съдовете за твърди битови
отпадъци от определените им места, а също и запалването на отпадъците в тях.
23. Забранява се изхвърлянето на битови отпадъци в кошчетата за смет от
еднолични търговци и домакинства.

Раздел шести. Ред и условия за отглеждане на домашни животни и птици
на територията на Община Бобов дол

Чл.19.Животните се отглеждат и използват по начин, съответстващ на
тяхното развитие и предназначение, съобразен с физиологичните им нужди и
екологичните изисквания.
Чл.20.Гражданите могат да отглеждат животни и птици в разрешените
зони на територията на общината в подходящи помещения, при спазване на
ветеринарно-санитарните и зоохигиенните норми, и изискванията към
местоположението на стопанските сгради за животни и птици и обема на
животновъдната дейност.
Чл.21.Изискванията за местоположението на стопанските сгради за
животни и птици се отнасят за парцелите на жилищните зони на гр. Бобов дол и
селата от Бобовдолска община.
Чл.22.В жилищните зони отглеждането на домашни животни и птици се
допуска в сградите и постройките на допълващото застрояване, които са
предназначени за стопанска дейност.
Чл.23(1) Минималните отстояния на стопанските сгради и заграждения за
домашни животни и птици за цялата територия на Община Бобов дол са както
следва:
1.
От жилищна сграда в съседен парцел – 3 м.
2.
От регулационна линия със съседен парцел – 3 м.
3.
От жилищна сграда в съсобствен парцел – 3 м.
4.
При нотариално заверено съгласие на съсобствениците – на
разстояние по-малко от 3 м.
(2)При нотариално заверено съгласие на съседни парцели се допуска
намаляване на отстоянията по т.1 и т.2 от предходната алинея.
(3)1. При сухо почистване на стопанските сгради в собствен парцел оборската
тор се събира в количество не повече от 3 куб.м, отстоящо на не по-малко от 3 м
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от регулационната линия със съседен парцел и се извозва своевременно извън
жилищната зона.
2.
При съсобствен парцел или сграда събиране на оборската тор се
допуска само при нотариално заверено съгласие на съсобственика.
Чл.24. (1)Собствениците на домашни животни и птици са длъжни да
почистват и хигиенизират редовно стопанските постройки и дворните си места,
като не допускат замърсяване на съседни имоти, тротоарите и уличното платно.
(2)
При дефекация на тротоари, улици и други места, собственикът на
животното е длъжен да почисти замърсеното място.
Чл.25. Забранява се:
(1)Отглеждането на селскостопански животни и птици в жилищни блокове и
пространството около тях.
(2) Отглеждането на животни, включително на кучета и котки, в болнични,
детски и учебно-възпитателни заведения.
(3)Отглеждането на свине и други селскостопански животни и птици на
сметища, дерета и други обществени терени.
Чл.26. Случаите, които са извън обхвата на така определените норми
относно вида на животните и сервитутните отстояния, да се решават съобразно
конкретните условия и действащите нормативни документи от комисия
назначена със заповед на Кмета на Община Бобов дол.
Раздел седми. Поддържане на гробищните паркове
Чл.27. В района на гробищните паркове, гражданите са длъжни:
(1)да поддържат в добър вид гробните места;
(2)да почистват гробните места и около тях;
(3) да изхвърлят отпадъците при почистване на гробовете в съдовете, поставени
за целта;
(4) да разлепват некролози и съобщения за възпоминания само на поставените
за целта места;
Чл.28.(1) В района на гробищните паркове се забранява:
1. увреждане и разрушаване на паметници, паметни плочи, снимки и надгробни
надписи;
2. паленето на огън и въвеждането на животни;
3. приготвянето по алеите на циментови, бетонови и варови разтвори без
разрешение;
4. миенето на моторни превозни средства в границите на гробищния парк;
Раздел осми . Контрол
Чл.29 (1) Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на
длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Бобов дол и
на служителите от РУ на МВР- Бобов дол.
(2) Нарушенията на наредбата се установяват с актове за установяване на
административни нарушения /АУАН/ съставени от длъжностни лица,
определени от Кмета на община Бобов дол и служители от РУ на МВР - Бобов
дол.
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(3) Въз основа на съставените актове, Кметът на община Бобов дол или
упълномощен от него Зам.кмет издава наказателни постановления
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението
на наказателните постановления се осъществява по реда на Закона за
административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
(5) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба, на нарушителите –
физически лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция.
(6) На нарушителите могат да се правят предписания с определяне на срок за
отстраняване на нарушението. При изтичане срока на предписанието и
неизпълнението му, на нарушителя се съставя АУАН в съответствие с
разпоредбите на тази наредба.
(7) При нарушаване на тази наредба от военослужещи и служители в системата
на МВР, за съставените актове и наказателни постановления срещу тях, се
сезират ръководителите на ведомствата, в които работят.
(8) В случаите, когато административно-наказващият орган прецени, че
нарушението, за което е образувано административно-наказателно
производство съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно
постановление не се издава, а образуваната преписка се изпраща на Районна
прокуратура Дупница.
(9) Съставените актове и издадените наказателни постановления по тази
наредба се вписват в специален регистър от длъжностно лице, определено със
заповед на Кмета на Общината. Длъжностното лице, което води регистъра, на
шестмесечие
информира РУ на МВР - Бобов дол за
наказателните
постановления по издадени АУАН от служители на РУ на МВР - Бобов дол.
(10) За неуредените случаи в настоящата наредба се прилагат разпоредбите на
Закона за административните нарушения и наказания.
Раздел девети.
Административнонаказателни разпоредби
Чл. 30.(1) За нарушаване разпоредбите на тази Наредба на виновните
физически лица се съставя акт по реда на Закона за административните
нарушения и наказания и налагат глоби в размер от 50 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 на физическото лице се налага
глоба в двоен размер, но не повече от 500 лв.
Чл. 31.(1) За нарушаване разпоредбите на тази Наредба се налагат
имуществени санкции на еднолични търговци и юридически лица, в размер от
500 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в
двоен размер, но не повече от 5000 лв.
Чл.32 (1) Адмнистративно наказателната отговорност е лична
(2) Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и
превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се
въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.
(3) За административни нарушения могат да се предвиждат и налагат следните
административни наказания: глоба за физическите лица, нарушители на тази
наредба и имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци.
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Чл.33 Образуването на административно-наказателни производства,
съставянето на актовете, издаването, връчването и обжалването на
наказателните постановления, както и изпълнението на влезлите в сила
наказателни постановления, става по реда и в сроковете на ЗАНН.
Чл.34 (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните
лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да
разбират същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките
си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни и непълнолетни лица и/или
поставени под запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или
настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в
състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, който няма
предварително непосредствено приложение, или от който притежателят желае
или е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети,
предадени на специализирани фирми за третиране на отпадъци от собственика
или от упълномощено от него лице, също се определят като “отпадъци” до
момента, в който възстановените от тях материали или произведената от тях
енергия бъдат включени в производствения цикъл.
2. “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената
дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени
сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийска
дейност, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни
отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на
третирането им, съвместно с битовите.
3. “ Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителна
дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване или
реконструкция на сгради и съоръжения.
4.“Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято
дейност се образуват отпадъци.
5. “Третиране на отпадъци” е събирането, съхраняването и обезвреждането на
отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване,
рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от
отпадъци.
6. “Обезвреждане на отпадъци” е такова въздействие върху отпадъците
(депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.), при което
опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не
превишават установените норми.
7.“Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване
на суровинните им свойства.
8. “Преработване на отпадъците” е дейност, която променя свойствата или
състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни
продукти или в крайни продукти.
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9. “Депониране на отпадъци” е складирането на отпадъци повече от 6 месеца по
начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда и
не предвижда последващо третиране на отпадъците.
10.“Повторно” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от
влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан
за нарушение от същия вид.
11. “Производствени отпадъци” са тези, образувани в резултат на промишлена,
занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридически лица.
12. “Опасни отпадъци” са тези, чийто състав, количество и свойства създават
риск за човешкото здраве и околната среда. Към опасни отпадъци се отнасят:
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, луминисцентни лампи и др.
лампи, съдържащи живак, негодните за употреба батерии и акумулатори и т.н.
13. Опаковки – всички продукти, независимо от техния произход и материала,
от който са направени, използвани от всяко лице по веригата от производители
до крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и
представяне на каквито и да са стоки от суровини до готови изделия.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящата наредба е приета с Решение № 48 от Протокол № 4
от13.05.2015 г. от заседание на Общински съвет-Бобов дол и отменя Наредбата
за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на Община
Бобов дол, приета с Решение № 299 от Протокол № 18 от 09.11.2000 г. на ОбС
Бобов дол, променена с Решение № 281 от Протокол № 14/25.11.2004 г. и
Решение № 27 от Протокол № 2/24.02.2005 на ОбС Бобов дол.
§ 2. Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§ 3. Тази наредба влиза в сила от влизане в сила на решението на Общински
съвет Бобов дол, с което е приета.
§ 4. Контролът по спазване на наредбата се възлага на Кмета на Община Бобов
дол.
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