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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.1. Тази Наредба урежда обществените отношения свързани с: 

1.Опазването, ползването, контрола и управлението на компонентите и 

факторите на околната среда на територията на Община Брегово: 

а)атмосферен въздух; 

б) води; 

в) почви и земни недра; 

г) ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите 

компоненти; 

д) шум в околната среда. 

2. Компетентните органи по прилагане на наредбата. 

3. Правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите 

лица и други организации. 

4. Опазване и ползване на компонентите и факторите на околната среда на 

територията на общината. 

а) Чистота на атмосферния въздух; 

б) Опазване на водите и водните обекти; 

в) Почви и земни недра. 

5. Ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите 

компоненти. 

6. Шум в околната среда. 

7. Предоставянето на информация за състоянието на околната среда на 

територията на общината. 

8. Контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба. 

Чл.2 Тази Наредба цели предотвратяване и ограничаване замърсяването на 

околната среда на територията на община Брегово. 

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА 

Чл.3 (1) Кметът на общината, в съответствие с разпоредбите на Закона за 

опазване на околната среда (3ООС), специалните закони в областта на околната 

среда планира, организира и контролира опазването на околната среда на 

територията на общината, като: 

1. Информира населението за състоянието на околната среда, съгласно 

изискванията на 3ООС; 

2. Разработва и изпълнява Програма за опазване на околната среда на 

територията на общината, Програма за управление на отпадъците, в съответствие с 

указанията на министъра на околната среда и водите; 

3. Обявява телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за 

нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по опазване на околната 

среда. 

Чл.4 Общинският съвет взима решения по предложения на кмета, във връзка с 

подобряване на организацията по опазване на околната среда на територията на 

общината, както и приема изпълнението програмите по чл.3, ал.1, т.2. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

Чл.5 (1) Физическите и юридически лица имат право: 

1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на 

дейностите по опазването на околната среда на територията на общината; 

2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите 

на настоящата наредба и законодателството в областта на околната среда; 
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3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или 

некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по 

опазване на компонентите на околната среда и управление на факторите, които я 

увреждат; 

4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения при 

изпълнение на тази наредба. 

Чл.6 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на 

законодателството, в областта на околната среда и тази наредба и да не нарушават 

нормативно въведените забрани. 

ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.7 Ползването на компонентите на околната среда на територията на 

общината за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е 

безвъзмездно, освен в случаите, определени в 3ООС и в специалните закони в 

областта на околната среда. 

ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
Чл.8. (1) За чистотата и качеството на атмосферния въздух на територията на 

община Брегово отговаря кметът на община Брегово или упълномощени от него 

длъжностни лица и общински съвет Брегово, чрез извършване на действията по чл. 

27, 28а, 29 и 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Чл.9. Физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с 

източници на емисии в атмосферния въздух на територията на общината, са длъжни 

да спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и 

подзаконовите актове към него. 

Чл.10. Забранява се: 

1. Паленето на огън на открити места за широко обществено ползване /дворове, 

паркове, градини и др./ на територията на община Брегово; 

2. Използването на нестандартни горивни материали (гума, пластмаси, ПДЧ 

плоскости, едрогабаритни отпадъци и др.) за отопление или технологични нужди. 

3. Използването на неизправни отоплителни инсталации, които замърсяват 

силно въздуха, отделяйки в голямо количество сажди и дим. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ 
Чл.11 Всички води и водни обекти на територията на общината се опазват от 

изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото 

количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на 

екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети. 

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА 
Чл.12 Кметът на общината отговаря за опазването, устойчивото ползване и 

възстановяването на почвата на територията на общината с цел: 

1. Предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциите им; 

2. Трайно запазване на многофункционалната способност на почвата; 

3. Възстановяване на нарушените функции на почвата. 

Чл.13 (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината, са 

длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата. 

(2) Забранява се: 
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1. Извършването на всякакви действия в противоречие с разпоредбите на чл. 13 

от Закона за почвите; 

2. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма 

на неконтролирано обезвреждане на отпадъци върху почвена повърхност, 

включително на селскостопански отпадъци извън обхвата на Закона за управление на 

отпадъците. 
 

ЛАНДШАФТ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, НЕГОВИТЕ 
КОМПОНЕНТИ И ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 

 

ЛАНДШАФТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Чл.14 (1) На опазване и защита на територията на общината подлежат видовете 

от дивата флора и фауна, местообитанията на видовете и природните местообитания 

с присъщото им биологично разнообразие. 

(2) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по 

начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или 

увреждане на неговите елементи. 

Чл.15 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват режимите за 

регулирано ползване на растителни и животински видове, намиращи се на 

територията на общината, които са обявени със заповед на министъра на околната 

среда и водите или министъра на земеделието и храните. 

 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
Чл.16 (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има 

находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на 

лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 

50, т. 2, 3 и 4 от Закона за лечебните растения. 

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, 

които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме 

необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за 

възстановяване на популацията. 

Чл.17 Забранява се: 

1. Ползването на лечебните растения по начини противоречащи на разпоредбите 

на чл.9 от Закона за лечебните растения; 

2. Нарушаването на специалния режим на опазване и ползване на отделни 

видове диворастящи лечебни растения, определен със заповед на министъра на 

околната среда и водите; 

3. Нарушаване разпоредбите на чл.16, ал. 4 от Закона за лечебните растения; 

4. Брането и събирането на лечебни растения от териториите за обществено 

ползване в строителните граница на град Брегово, в нарушение на разпоредбите на 

наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните растения. 

Чл.18 (1) Физическите и юридически лица, които събират лечебни растения или 

предвидените странични ползвания по чл. 117 от Закона за Горите/ЗГ/ на 

територията на общината за продажба или за първична обработка или генетичен 

материал от тях трябва да притежават съответното позволително. 

(2) Позволителното по ал. 1 се издава от кмета на общината по реда на чл.34-41 

от Закона за лечебните растения или по чл. 120 от ЗГ, когато ползването е от: 

а)земеделски земи и гори от Общинския поземлен фонд, както и от имоти 

общинска собственост в строителните граници на населените места, след заплащане 

на такса в общината; 

б)териториите и акваториите в строителните граници на населените места - 

общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса 

в общината; 
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в)територии и акватории извън горски територии - частна собственост, 

позволително се издава на собственика без заплащане на такса, с възможност за 

преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно 

договаряне и след регистрирането му. 

(3) позволителното по ал. 1 не се изисква, когато събирането на лечебни 

растения или странични ползвания от земи, гори и водни обекти - държавна и 

общинска собственост е за лични нужди. 

(4) позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от 

собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са 

култивирани от общината. 
 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БРЕГОВО 

Чл. 19 Кметът на Общината отговаря за предоставяне на информация за 

състоянието на околната среда в синхрон с разпоредбите на глава втора от ЗООС. 

Чл. 20 Забранява се поставянето на информационни материали (афиши, 

плакати, обяви и др.) на нерегламентирани за това места. 

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 
Чл. 21. (1) Длъжностните лица, извършващи проверки по тази наредба, имат 

право: 

1. да установяват самоличността на лицето/ата, които са обект на проверката; 

2. на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за 

осъществяване на проверката; 

3. да влизат след осигурен достъп от страна на собственика, ползвателя или 

наемателя в недвижими имоти, обект на проверка; 

4. да изискват писмени и устни обяснения от проверяваното лице и всеки, който 

работи за него; 

5. да привличат външни експерти при необходимост. 

(2) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, 

удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се 

определя 7-дневен срок за представянето им. 

Чл. 22. За нарушения на настоящата Наредба се налагат глоби съгласно чл.31 

от ЗАНН в размер от 2 лв. до 50 лв. 

Чл. 23. При повторно нарушение, глобата е в размер до 500 лв., съгласно чл.22, 

ал.5 от ЗМСМА. 
Чл. 24. Размерът на необжалваемата глоба е 50 лв. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата Наредба е приета на заседание на ОбС-Брегово с Решение № 

67, взето с Протокол № 10 от 12.07.2000 г. и влиза в сила с нейното приемане. 

§ 2. Изпълнението и контрола на тази наредба се осъществява от кмета на 

общината. 

§ 3. Срокът за действие на наредбата е до приемане на нова наредба. 

§ 4. Настоящата Наредба е приета на заседание на ОбС-Брегово с Решение 

№36, взето с Протокол №05 от 28.05.2020 г. 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО 


