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НАРЕДБА 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

(приета от Общински съвет – Лясковец с Решение № 196/28.10.2008 г.,  
изм. и доп. с Решение № 79/29.03.2012 г.)  

 
 

ЧАСТ ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 1. Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с: 
 1. опазването и ползването на следните компоненти на околната среда: 
 а/ атмосферен въздух; 
 б/ води; 
 в/ почви и земни недра; 
 г/ ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите 
компоненти. 
 2. контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда и в 
частност: 
 а/ отпадъци; 
 б/ шум. 
 3. поддържането на чистотата на територията на Община Лясковец. 
 4. изграждането, опазването и поддържането на зелената система на 
територията на Община Лясковец. 
 5. предоставянето на информация за състоянието на околната среда на 
територията на Община Лясковец. 
 6. компетентните органи. 
 7. правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите 
лица и други организации. 
 8. финансирането на дейностите по опазване на околната среда на територията 
на общината. 
 9. контрола и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 
 Чл. 2. Тази наредба цели предотвратяване и ограничаване на замърсяването на 
околната среда на територията на Община Лясковец с оглед опазване на околната 
среда и защитата на здравето на населението. 
 

ЧАСТ ВТОРА 
КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ 

 

 Чл. 3. (1) Кметът на общината в съответствие с разпоредбите на Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС/ и 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 ЗООС; 
 2. разработва програма за опазване на околната среда на територията на 
Община Лясковец и програма за управление на отпадъците; 
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 3. организира управлението на отпадъците на територията на общината; 
 4. организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и 
разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните 
територии, както и опазването на биологичното разнообразие на ландшафта и на 
природното и културното наследство в тях; 
 5. съдейства на възложителите на доклади за оценка на въздействието върху 
околна среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/ при организиране на обществени 
обсъждания; 
 (2) Кметът на общината може да възлага на кметовете на населените места в 
състава на Община Лясковец изпълнението на правомощията си му по ал. 1. 
 Чл. 4. Общинският съвет взема решения по предложения на кмета на общината 
във връзка с подобряване на организацията по опазване на околната среда на 
територията на общината, както и: 
 1. приема и контролира изпълнението на програмите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
настоящата наредба 
 2. приема отчета на кмета за изпълнението на програмите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
настоящата наредба. 
 

ЧАСТ ТРЕТА 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

 Чл. 5. (1) Физическите и юридическите 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; 
 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 настоящата наредба. 
 (2) Кметът на общината обявява телефонен номер, на който гражданите могат 
да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по 
опазване на околната среда. 
 Чл. 6. Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на 
законодателството, в областта на околната среда и тази наредба. 
 
 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 
ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНАТА 
 

ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 7. Ползването на компонентите на околната среда на територията на 
общината за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е 
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безвъзмездно, освен в случаите, определени в ЗООС и в специалните закони в 
областта на околната среда. 
 Чл. 8. Определеното със закон използване на природни ресурси с цел стопанска 
дейност е възмездно. 
 Чл. 9. Лицата, осъществяващи дейности по чл. 7 и чл. 8 на територията на 
общината, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

 Чл. 10. Общинската администрация осигурява качество на атмосферния въздух, 
което отговаря на установените норми за вредни вещества /замърсители/, 
посредством осъществяването на контрол и управление на дейностите, свързани с 
осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, както и върху 
състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния 
въздух, работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните 
източници. 
 Чл. 11. 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, както и: 
 1. да изпускат организирано в атмосферния въздух производствените и 
вентилационните газови потоци – носители на емисии; 
 2. да осигурят наличието на пречиствателни съоръжения и изпълнение на 
програмите за тяхната поддръжка; 
 3. да уведомят своевременно общинските власти за предстоящи промени в 
суровините и технологичните процеси, които ще доведат да изменения в условията и 
изискванията за осигуряване качеството на атмосферния въздух, както и при 
извършване на ремонтни работи на пречиствателните съоръжения; 
 4. в едномесечен срок да уведомят общинската администрация за промените в 
предмета на дейност, в наименованието на собственика на обекта и на лицата, 
отговарящи за опазването на околната среда; 
 5. незабавно да уведомят общинската администрация за настъпили 
производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на 
емисиите или да предизвикат влошаване качеството на въздуха, както и да 
предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при 
промишлени аварии и бедствия; 
 6. да осигурят неограничен достъп на контролните органи до обектите и 
съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисиите в атмосферния 
въздух, както и да им оказват съдействие при изпълнението на техните функции. 
 Чл. 12. Забранява се: 
 1. експлоатацията на обекти – източници на емисии в атмосферния въздух, 
които не са оборудвани с пречиствателни съоръжения; 
 2. изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите 
на населените места; 
 3. изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони; 
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 4. изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които 
водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух. 
 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ 
 

 Чл. 13. Всички води и водни обекти на територията на Община Лясковец се 
опазват от 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. 
 Чл. 14. Кметът на Община Лясковец осъществява своите правомощия  като 
контролира: 
 1. изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи 
и съоръжения общинска собственост; 
 2. изграждането на кладенците за индивидуално водовземане от подземните 
води на територията на общината. 
 Чл. 15. (1) При проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и 
разширение на производствени предприятия, канализации на населени места и други 
обекти, намиращи се на територията на общината, едновременно се проектират, 
изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на 
отпадъчните води. 

(2) Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води на 
територията на общината, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни 
съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на 
съответната територия няма изградена канализационна система 

(3) Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на 
дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в 
случаите, когато те не са необходими. 
 Чл. 16. (1) В канализационните мрежи на населените места или в селищните 
пречиствателни станции могат да се заустват само производствени отпадъчни води, 
които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните 
пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия 
персонал. 

(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места 
и пречиствателни станции: 
 1. твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или 
се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, 
кожени и твърди битови отпадъци, метални стружки, парцали, конци, влакна, течен 
тор, джибри, винена или бирена утайка, целулоза, хартия, стъкло и други подобни; 
 2. вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и 
канализационните съоръжения; 
 3. необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични 
материали; 
 4. киселини и основи; 
 5. експлозивни, запалими, корозивнодействащи, канцерогенни и радиоактивни 
вещества и отпадъци. 
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 Чл. 17. Забранява се изпускането на отпадъчни води от по‐високо разположен 
обект в по‐ниско разположен, освен чрез договор между собствениците на двата 
обекта, като собственикът на по‐ниско разположения обект носи отговорност по 
отношение на разрешителния режим на заустване на посочените води и от двата 
обекта. 
 Чл. 18. Забранява се заустването на отпадъчни води в пояс „І” на санитарно – 
охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово 
водоснабдяване. 
 Чл. 19. (1) При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на 
водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване 
на територията на общината, включително хвостохранилища, шламохранилища и 
насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране 
на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен план. 

(2) При настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на 
реката, общината, получила информация за замърсяването по ал. 1 е длъжна 
своевременно да уведоми водоползвателите за характера на замърсяването и за 
мерките, които биха могли да вземат за намаляване на вредите от замърсяването. 
 Чл. 20. (1) С оглед опазване на водите и водните обекти на територията на 
общината, както и на живота и здравето на населението се забранява: 
 1. нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и 
крайбрежните заливаеми ивици. 
 2. намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи 
и прагове, без съответното разрешително. 
 3. използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси. 
 4. съхранението или складирането на материали, които в значителна степен 
биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения. 
 5. къпането в забранени за къпане зони, обозначени с предупредителни знаци 
или табели. 
 6. изхвърлянето на замърсени води по улиците, в открити помийни ями и във 
водните обекти. 
 7. прането и използването на перилни и химични препарати и вещества във 
водните обекти, с изключение на специално определените за целта места. 
 8. миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС 
извън определените за това места. 
 9. отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, 
подземни хоризонти или други водоприемници, в открити изкопи и ями, както и 
разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината. 
 10. замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно‐битови, 
промишлени и селскостопански нужди с отпадъци, пестициди и други опасни 
вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях. 
 11. добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на 
компетентните общински и държавни органи. 
 12. търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването 
на пресни повърхностни води без съответно разрешение от общински и държавни 
органи. 
 Чл. 21. (1) Кметът на Община Лясковец ежегодно определя със заповед водните 
обекти за общо ползване за къпане. 
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(2) В заповедта по ал. 1 се обявяват: 
 1. зоните за къпане; 
 2. водите за къпане; 
 3. сезонът за къпане. 

(3) Заповедта се поставя на видно място в сградата на общината и на други 
общодостъпни места, както и се обявява чрез местните средства за масово 
осведомяване. 

(4) Копие от заповедта се изпраща на РИОКОЗ, Басейнова дирекция и 
Българския червен кръст.  
 Чл. 22. Кметът на Община Лясковец обявява зоните за къпане, които не 
отговарят на изискванията на Наредба № 11 за качеството на водите за къпане /обн. 
ДВ бр. 25 / 2002 г./ 
 Чл. 23. Кметът на Община Лясковец осигурява обозначаването на забранената 
за къпане зона с табели или други трайни знаци, съдържащи предупреждение, че 
зоната не отговаря на изискванията на Наредба № 11 за качеството на водите за 
къпане. 
 Чл. 24. Последващото определяне на зоните, водите и сезона за къпане се 
извършва от кмета на общината или областния управител, съобразно чл. 41, ал. 3 от 
Закона за водите, след съгласуване с директора на РИОКОЗ и директора на 
съответната Басейнова дирекция. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА 

 

 Чл. 25. Кметът на Община Лясковец 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. 26. (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината са 
длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата. 

(2) Забранява се: 
 1. унищожаването на изградени противоерозионни съоръжения, както и на 
хидромелиоративни съоръжения в случаите, когато това води до увреждане на 
почвите. 
 2. унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения. 
 3. прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, 
уплътняване и нарушаване структурата на почвата. 
 4. унищожаването или нарушаването на целостта на защитни горски пояси. 
 5. напояването на почвите със замърсени води, които съдържат вредни 
вещества над допустимите норми, въведени в законодателството. 
 6. внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води 
от населени места и други пречиствателни станции, третиращи отпадъчни води със 
състав, сходен със състава на битовите води, септични ями и други подобни 
съоръжения, както и на утайки от промишлени източници, когато те не отговарят на 
изискванията, определени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки 
от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с 
Постановление № 339 на МС от 2004 г. /обн. ДВ бр. 112 / 2004 г./. 
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 7. внасянето в почвите на торове, компост и др. подобрители на биологично 
активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, 
определени в Закона за защита на растенията /обн. ДВ бр. 91 / 1997 г./. 
 8. употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на 
изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета 
с Постановление № 213 на МС от 2002 г. /обн. ДВ бр. 116 / 2004 г./. 
 9. производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване 
и замърсяване на почвата с вредни вещества. 
 10. 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 /обн. ДВ бр. 86 / 30.09.2003 г./. 
 11. изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвената 
повърхност. 
  Чл. 27. (1) Собствениците и ползватели на поземлени имоти на територията на 
общината са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения, 
застрашаващи почвата. 

(2) Възстановяването на увредените почви се извършва от и за сметка на 
собственика или ползвателя. 

(3) Когато се установи причинителя на увреждането, той възстановява 
изразходваните по ал. 1 средства на собственика или ползвателя, който има право на 
иск срещу причинителя. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
ЛАНДШАФТ, ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ 

КОМПОНЕНТИ 
 

РАЗДЕЛ І 
ЛАНДШАФТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

 Чл. 28. (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. 29. 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. 
 Чл. 30. На територията на Община Лясковец се забранява: 
 1. всички форми на умишлено улавяне или убиване на защитени диви 
животински видове с каквито и да е уреди, средства и методи. 
 2. преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, 
отглеждане на малките, презимуване и миграция. 
 3. унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са 
изоставени. 
 4. разрушаване, увреждане или преместване на гнезда. 
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 5. увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване 
по време на миграция. 
 6. вземане на намерени мъртви екземпляри. 
 8. препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, 
превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на 
препарирани екземпляри. 
 9. брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на 
унищожаване на защитени растения в техните естествени  области на 
разпространение. 
 10. улавянето или убиването на птици с каквито и да е уреди, средства и 
методи. 
 11. задържането на екземпляри. 
 12. задържането с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за 
продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими 
части или продукти от такива птици. 
 13. извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или 
влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 
 

 Чл. 31. Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитени 
територии, попадащи в границите на общината са длъжни: 
 1. да спазват режимите, установени по реда на Закона за защитените територии 
/ЗЗТ/ със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й; 
 2. да не ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, 
минаващи през имотите им; 
 3. да не ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите 
и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения. 
 Чл. 32. (1) В защитените територии, попадащи в границите на общината се 
забранява извършването на дейности и строителство, които не са разрешени със 
заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и 
техническите планове и проекти, включително: 
 1. извеждане на голи сечи; 
 2. използване на изкуствени торове и други химични средства; 
 3. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 
 4. паша на кози, включително пашата в горите извън ливадите и пасищата; 
 5. събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на 
определени места; 
 6. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания; 
 7. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, 
техните брегове и прилежащи територии; 
 8. дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността 
на животинските видове; 
 9. спортен риболов и риборазвъждане на определени места; 
 10. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци; 
 11. бивакуване и палене на огън извън определените места; 
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 12. намеса в биологичното разнообразие; 
 13. събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за 
научни цели; 
 14. добив на полезни изкопаеми по открит способ; 

(2) В защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява: 
 1. извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, 
поддържане или възстановяване на популациите и условията на местообитанията им; 
 2. ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на 
защитената територия. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

 Чл. 33. Кметът на Община Лясковец ръководи изпълнителната дейност във 
връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като: 
 1. издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни 
обекти ‐ общинска собственост; 
 2. предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите 
на наблюдението и оценката на лечебните растения; 
 3. контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните 
обекти общинска собственост, в поземления фонд и в населените места. 
 Чл. 34. (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; 

(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. 35. Забранява се: 
 1. ползването на лечебните растения по начин и със средства, които водят до 
увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено 
възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично 
разнообразие. 
 2. нарушаването на специалния режим на опазване и ползване на отделни 
видове диворастящи лечебни растения, определени със заповед на министъра на 
околната среда и водите. 
 3. сеченето, брането, късането, изкореняването,хербаризирането на лечебни 
растения независимо от тяхното състояние и фаза на развитие. 
 4. унищожаването и увреждането на находищата им. 
 5. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо 
или изсушено състояние на цели растения или на части от тях. 
 6. събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи. 
 7. пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато 
тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове 
лечебни растения. 
 Чл. 36. Удостоверения за билки, събрани от култивирани лечебни растения се 
издават от Кмета на общината въз основа на писмено заявление от заинтересуваното 
лице. 
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 Чл. 37. (1) Физическите лица, които събират билки на територията на общината 
за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни растения 
трябва да притежават позволително за ползване. 

(2) Позволително за ползване на лечебните растения се издава от Кмета на 
общината по реда на чл. 34 ‐ 41 от Закона за лечебните растения, когато ползването е 
от: 
 а)земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници 
на населените места – общинска собственост, 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. 
 в) територии и акватории извън горския фонд – частна собственост, 
позволителното 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) Позволително по ал. 1 не се изисква при събиране на билки за лични нужди 
от земи, гори и водни обекти – държавна и общинска собственост. 

(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. 
 

ЧАСТ ПЕТА 
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

ГЛАВА ШЕСТА 
ОТПАДЪЦИ 

 

РАЗДЕЛ І 
 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА – ПРИЧИНИТЕЛИ И / ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл. 38. (1) Отговорност за спазване на разпоредбите на тази глава носят 
физическите лица, едноличните търговци, юридическите лица и организации – 
притежатели на отпадъци, които са и причинители на отпадъци, както и лица, в чието 
владение се намират те, включително: 
 1. ръководителите на юридически лица и организации. 
 2. собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищни сгради. 
 3. управителя или председателя на управителния съвет на жилищни сгради. 
 4. собствениците на моторни превозни средства /МПС/. 

(2) Когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по 
възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието 
държание се намират отпадъците. 
 Чл. 39. (1) Притежателите на отпадъци са длъжни да спазват реда и условията за 
предаването, събирането, включително и разделното, транспортирането, 
претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на битови 
отпадъци, строителни отпадъци и други видове отпадъци, съгласно изискванията на 
тази наредба, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, 
като: 
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 1. изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места, и се 
грижат и съдействат за тяхното опазване; 
 2. не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и 
осигуряват поддържане на чистотата около тях; 
 3. опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и 
незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели; 
 4. почистват редовно, включително и от сняг и лед прилежащите части към 
сградите, тротоарите, дворните места и др. терени които обитават и/или стопанисват; 
 5. при възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни 
незабавно да информират Кмета на общината, както и да предприемат незабавно 
действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната 
среда 

(2) Забранява се: 
 1. изхвърлянето в съдовете на отпадъци с потенциално висок риск за околната 
среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане 
на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в това число 
медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, 
токсични и др. отпадъци. 
 2. изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от 
специализираните съдове за разделно събиране на отпадъците. 
 3. използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на 
общината, както и ползването на същите за други цели. 
 4. нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на 
обезвреждане на отпадъци, включително изгарянето на автомобилни гуми и други 
силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, 
градините и други обществени места.  
 5. изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и други 
обществени места. 
 6. изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването 
от балкони и прозорци на жилищните сгради. 
 7. поставянето на афиши, съобщения, реклами и други върху сгради, стени, 
огради, електрически стълбове, дървета и други подобни /с изключение на 
определените  за целта места/, както и изписването на знаци, символи и текстове по 
тях. 
 8. миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по 
улуците, площадите, парковете, зелените площи, прилежащите терени на жилищните 
комплекси и други обществени места. 
 9. транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други, през 
населените места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване /с 
брезенти, мрежи и др./, надлъжно уплътнени и с почистена ходова част. 
 10. транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в 
не оборудвани за целта специални МПС 
 11. складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и 
зелените площи и др. обществени места 
 12. съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или 
по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или 
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разпространение на зарази, болести или създава предпоставки за възникване на 
опасност от епидемии. 
 13. освобождаване от опасни или производствени отпадъци на 
нерегламентирани за тази цел места, включително отпадъци от лечебни заведения. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИ 
 

 Чл. 40. (1) Дейностите по събиране, временно съхранение, транспортиране, 
разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, се извършва 
от лица, които притежават разрешение, издадено по реда на чл. 37 от Закона за 
управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 
VІІ, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда. 

(2) Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства, за 
дейностите по събиране, транспортиране и временно съхранение. 

(3) Лицата по ал. 1 осъществяват своята дейност в съответствие с разпоредбите 
на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите актове към него. 
 Чл. 41. Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, 
транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да 
извършват съответните дейности или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в 
случаите, предвидени в ЗУО . 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА 

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
 

 Чл. 42. Производителите на утайки от септични ями и други подобни 
съоръжения за пречистване на отпадъчни води ги предават за третиране в градската 
пречиствателна станция за отпадъчни води; 
 Чл. 43. Операторът на общинското депо приема само предварително третирани 
утайки от ГПСОВ. 
 

ГЛАВА СЕДМА 
ШУМ 

 

 Чл. 44. (1) Кметът на Община Лясковец има следните правомощия: 
 1. упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство; 
 2. упражнява контрол за спазване изискванията на Закона за защита от шума в 
околната среда /ЗЗШОС/ в техните зони и урбанизираните територии; 
 3. организира и регулира движението на автомобилния транспорт в населените 
места на общината с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми. 
 Чл. 45. Забранява се извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, 
отделяне на прах и дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни – над 
стойностите, определени в действащото законодателство. 
 Чл. 46. Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в 
жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода 
му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете: 
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 1. в работни дни ‐ от 14.00 часа до 16.00 часа. 
 2. в почивни и празнични дни ‐ от 13.30 часа до 16.30 часа. 
 Чл. 47. (1) Забранява се: 
 1. дейността на увеселителни заведения и дискотеки на открито без 
необходимите разрешителни, намиращи се на по‐малко отстояние от 200 м. от най‐
близките жилищни сгради. 
 2. използването на озвучителни и музикални уредби извън закритите 
помещения след 19.30 часа, както и причиняването на шум, с който се нарушава 
обществения ред и спокойствието на гражданите. 

(2) Използването на озвучителни и музикални уредби може да става в закрити 
помещения с изградена шумоизолация, одобрена от компетентните органи; 

(3) Нивото на шума от използването на озвучителни и музикални уредби в 
закрити помещения и извън тях, както и други източници на шум, не може да 
превишава стойностите, определени в Наредба № 6 / 26.06.2006 г. за показателите за 
шум в околната среда /обн. ДВ бр. 58 / 18.07.2006 г./ 

(4) В търговските заведения се използват само озвучителни и музикални уредби 
с автоматични индикатори за контролиране нивото на шума. 

(5) Забраните по предходните алинеи не се отнасят за обекти, разположени 
извън населените места и селищните образувания на общината. 

 

ЧАСТ ШЕСТА 
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

 

 Чл. 48. (1) Кметът на Община Лясковец организира и контролира поддържането 
на чистотата, включително почистването на уличните платна, площадите, алеите, 
парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване. 

(2) В изпълнение на своите задължения по ал. 1 Кметът на общината: 
 1. осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите 
по поддържане на чистотата на обществените места и контролира тяхното  
разходване; 
 2. определя и публично оповестява лицата, отговорни  за поддържането на 
чистотата местата за обществено ползване, с които общината е сключила договор по 
реда на Закона за обществените поръчки; 
 3. осъществява контрол  върху изпълнението на задълженията на лицата по т. 2; 
 4. организира дни за почистване на населените места с участието на 
гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява 
необходимите транспортни и технически средства. 
 Чл. 49. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, 
обществените гаражи, автогарите, ЖП гарите, административните, производствените, 
складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемни 
шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират. 
 Чл. 50. Почистването и поддържането на чистотата на парковете, градините и 
други зелени площи, неразпределени като прилежащи терени, е задължение на 
лицата, които ги стопанисват. 
 Чл. 51. Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, 
площади, улични платна и др. терени – общинска собственост, ползвани за търговска 
дейност на открито, е задължение на ползвателите. 
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 Чл. 52. Почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към 
сградите, дворовете и др. се извършва от лицата, които ги обитават или стопанисват. 

ЧАСТ СЕДМА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

 Чл. 53. Кметът на Община Лясковец предоставя информация за състоянието на 
околната среда в съответствие с разпоредбите на глава ІІ от Закона за опазване на 
околната среда. 
  

Чл. 54. (1) Кметът на общината организира обществено обсъждане във връзка с: 
 1. разработването на планове и програми; 
 2. състоянието на водите и зоните за къпане; 
 3. промяна предназначението на териториите и поземлените имоти – общинска 
собственост. 

(2) В случая по ал. 1, т. 1, Кметът на общината осигурява достъп до проекта на 
плана за действие 30 дни преди общественото обсъждане. Той уведомява 
заинтересованите лица, чрез средствата за масово осведомяване или по друг 
подходящ начин за мястото, на което проектът на плана за действие е на 
разположение, както и за мястото и датата на провеждане на общественото 
обсъждане. 

(3) Заинтересованите лица представят писмено своите становища на срещата за 
обществено обсъждане или ги изпращат на компетентния орган не по‐късно от 7 дни 
след датата на провеждане на общественото обсъждане. 
  

Чл. 55. (1) При учредяване на санитарно‐охранителна зона на територията на 
общината, Кметът обявява на видно място в сградата на общината: 
 1. територията, на която се разполага санитарно‐охранителната зона. 
 2. времето и мястото за запознаване с документацията от лицата, чиито имоти 
попадат в границите на проектираната зона. 
 3. срока за представяне на писмени становища и възражения. 
 (2) Срокът по ал. 1, т. 2 е не по‐малък от един месец. 
  

Чл. 56. (1) Кметът на общината осигурява достъп на обществеността до: 
 1. общинската програма за опазване на околната среда; 
 2. общинската програма за управление на отпадъците; 
 3. всички оперативни програми и планове. 

 
 

ЧАСТ ОСМА 
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 
 

 Чл. 57. За ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – 
общинска собственост, се заплаща такса в размер, определен в Приложение № 1.  
  

Чл. 58. (1) Приходите от такси, глоби и санкции по тази наредба, налагани от 
Кмета на общината, постъпват по бюджета на общината. 
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(2) Приходите по ал. 1 се изразходват за екологични проекти и дейности по 
приоритети, определени в общинската програма за околна среда. 
 

 
ЧАСТ ДЕВЕТА 

КОНТРОЛ И ОХРАНА 
 

РАЗДЕЛ І 
КОНТРОЛ 

 

 Чл. 59. Контролът върху компонентите на околната среда и факторите, които им 
въздействат на територията на общината се осъществява от Кмета на Община 
Лясковец и кметовете на населени места. 

(1) Кметът на общината и кметовете на населени места осъществяват контрол 
върху: 
 1. спазването на изискванията за управление на отпадъците на територията на 
общината; 
 2. ползването на лечебни растения в земите, водите и водните обекти – 
общинска собственост; 
 3. чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени 
системи в населените места и крайселищните територии; 
 4. опазване на биологичното разнообразие на ландшафта и на природното и 
културно наследство; 
 5. изграждането, поддържането и правилната експлоатация на 
канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води. 

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез 
извършване на проверки по документи, проверки на място и наблюдения. 
 Чл. 60. Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен 
достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии 
за извършване на проверка. 
 Чл. 61. (1) При констатиране на нарушения на тази наредба по Част ІV – глава ІІ и 
глава ІІІ и Част V – глава VІІ, Кметът на общината или кметовете на населени места 
информират съответните компетентни контролни органи, които санкционират 
нарушителите, в съответствие с действащото законодателство в областта на околната 
среда. 

(2) За установените по време на контролната дейност административни 
нарушения кметът на общината може да състави акт за нарушение, да издава 
предписания и заповеди за налагане на административни мерки. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
ОХРАНА 

 

 Чл. 62. (1) Служителите от общинската охрана охраняват: 
1. териториите, заети от определените санитарно – охранителни зони – 

резервни източници за питейно – битово водоснабдяване на населението, 
включени в плановете за управление на речните басейни; 

2. земите, горите и водните площи, включени в Националната екологична 
мрежа – общинска собственост; 

3. общинските озеленени площи. 
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 (2) Всеки служител от общинска охрана носи униформено облекло с 
отличителни знаци. 
 Чл. 63. (1) Служителите от общинската охрана:   

1. охраняват обектите по чл. 62, ал. 1 от незаконни ползвания и дейности; 
2.  следят за спазването на забраните и другите изисквания, въведени с тази 

наредба;  
3.  следят за наличието на разрешителни и позволителни за извършване на 

определени дейности;  
4.  следят за спазване на противопожарните изисквания; 
5. следят за опазването на водните обекти и озеленените площи от замърсяване 

с битови, промишлени и други отпадъци. 
 

ЧАСТ ДЕСЕТА 
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 
 

РАЗДЕЛ І 
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

 

 Чл. 64. За предотвратяване и преустановяване  на административните 
нарушения по тази наредба и на вредните последици от тях, както и при възникване 
на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за 
увреждане на здравето или имуществото на хората, се налагат принудителни 
административни мерки в случаите и по реда на този раздел. 
 Чл. 65. (1) Кметът на общината, съвместно с министъра на околната среда и 
водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 
здравеопазването може да: 
 1. предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения по отношение 
на компонентите на околната среда; 
 2. спира дейности на инсталации и съоръжения на промишлеността, 
включително за категориите промишлени дейности и на локални източници на шум 
при нарушаване изискванията на ЗЗШОС. 

(2) Кметът на общината спира дейности и строителство в гори, земи и водни 
площи – общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените 
планове, устройствени и технически планове и проекти. 
 Чл. 66. (1) Налагането на принудителна административна мярка се извършва с 
мотивирана заповед, в която се посочва основанието за налагане, видът и начина на 
прилагане на съответната принудителна административна мярка по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

(2) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват  по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
АДМИНИСТРАТИВНО‐НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 67. (1) При установяване на нарушения на разпоредбите: 
 1.  по чл. 52 и чл. 50 от настоящата наредба се налага глоба, съответно 

имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв. 
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  2.  за нарушения по чл. 71, 72 и чл. 75 от настоящата наредба се налага глоба, 
съответно имуществена санкция в размер от 150 до 1500 лв.  

 3.  за нарушения по чл. 69 от настоящата наредба се налага глоба, съответно 
имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв. 

 (2) При повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в 
двоен размер. 

 (3) В случаите по ал. 2 глобата, съответно имуществената санкция се налага до 
преустановяване на нарушението. 
 Чл. 68. За нарушения на забраните и ограниченията, определени в плановете за 
управление на защитените територии, както и за неспазване на определение режими 
и условия, физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на 
юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер 
от 200 до 5000 лв. 
 Чл. 69. За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 64, 
физическите лица се наказват с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на юридическите 
лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 200 до 5000 
лв. 
 Чл. 70.   За нарушение на чл. 37 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 
5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци  се налага имуществена 
санкция от 500 до 10000 лв. 
 Чл. 71. (1) За нарушение на чл. 39 физическите лица се наказват с глоба в размер 
от 500 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци  се налага 
имуществена санкция от 1000 лв. до 5000 лв. 

(2) В маловажни случаи по ал. 1 глобата за физически лица е в размер от 10 до 
50 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – от 100 до 1000 лв. 
 Чл. 72. Който ползва лечебни растения по начина и със средства, които водят до 
увреждане на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено 
възобновяване на популациите или до намаляване на популациите им или до 
намаляване на тяхното биологично разнообразие, се наказва с глоба до 3000 лв., 
съответно с имуществена санкция до 5000 лв. 
 Чл. 73. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 
лв. физическо лице, съответно едноличен търговец или юридическо лице, което: 
 1. извършва дейност, водеща до увреждане на почвите, или което след 
причинено от него увреждане не възстанови състоянието, предхождащо увреждането. 
 2. не спазва забраните на чл. 26, ал. 2 от настоящата забрана. 
 (2) При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция по ал. 1 
е в двоен размер. 
 Чл. 74. За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба, 
съответно имуществена санкция в размер от 50 до 500 лв. 
 Чл. 75. Актовете за установяване на административните нарушения по тази 
наредба се съставят от кметовете за населените места, а за гр. Лясковец ‐  от 
длъжностни лица, определени със заповед от Кмета на общината. 
 Чл. 76. Наказателните постановления по настоящата наредба се издават от 
Кмета на общината или от упълномощени от него лица по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

Чл. 77. (нов, допълнен с Решение № 79/29.03.2012 г.) За маловажни случаи на 
административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, 
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овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер 
от 10 до 50 лева. За наложената глоба се издава фиш по образец, утвърден от 
Общинския съвет, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на 
нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера 
на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да 
плати глобата, и се изпраща на общинска администрация за изпълнение. На 
нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако 
нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се 
съставя акт съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и 
наказания. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ НАРЕДБИ 

 

 § 1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 19 от Закона за управление 
на отпадъците, чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, чл. 62, ал. 9 
от Закона за устройство на територията, чл. 11, т. 3 от Закона за почвите и чл. 21 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила след 
изтичането на 7‐дневен срок от приемането й. 
 § 2. Наредбата е приета от Общински съвет Лясковец с Решение № 
196/28.10.2008 г. и отменя действащата до сега наредба, приета с Решение № 373/ 
28.12.2005 г. 
 
 
 
Даниела Арабаджиева 
Председател на Общински съвет‐Лясковец 
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Приложение № 1 към чл. 57 
 

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  
ОТ ЗЕМИ, ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ ‐ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ 

 
Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2000г. 

 
За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти ‐ държавна 

собственост, се заплащат следните такси: 
№ по Наименование Мярка Такса 
ред     (лв.) 

1 2 3 4 
I. Билки (в сурово състояние)     
1. Грудки, корени, коренища     
  ‐ божур, иглика, лудо биле,     
  ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 
  ‐ кукуряк, папрат мъжка, папрат     
  сладка, чемерика кг 0,07 
  ‐ бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 
  ‐ глухарче, девесил, оман чер,     
  пищялка, чобанка кг 0,01 
  ‐ други кг 0,03 
2. Листа     
  ‐ мечо грозде кг 0,08 
  ‐ боровинка червена и черна,     
  лудо биле кг 0,04 
  ‐ бръшлян, чобанка кг 0,03 
  ‐ глог, живовлек, леска, липа,     
  люляк, оман чер, ягода горска кг 0,02 
  ‐ бреза, върба, къпина, лопен,     
  малина, подбел кг 0,01 
  ‐ други кг 0,03 
3. Стръкове     
  ‐ блатно кокиче кг 0,10 
  ‐ горицвет, лазаркиня кг 0,08 
  ‐ гълъбови очички, зайча сянка,     
  залист бодлив, лечебен исоп,     
  прозориче жълто, шапиче кг 0,05 
  ‐ зимзелен, лудо биле, ранилист,     
  теменуга миризлива, чубрица     
  планинска кг 0,04 
  ‐ дяволска уста, кантарион жълт,     
  кантарион червен, мащерка,     
  очанка, риган обикновен кг 0,03 
  ‐ великденче, върбинка, жаблек,     
  златна пръчица, изсипливче, кам‐     
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  шик, лепка, медуница, миши уши,     
  пача трева, пелин обикновен, по‐     
  дъбиче бяло, подъбиче червено,     
  пчелник, равнец бял кг 0,02 
  ‐ врабчови чревца, вратига, глу‐     
  харче, еньовче, змийско мляко,     
  имел бял, комунига жълта, мок‐     
  реш, оман чер, росопас, теменуга     
  трицветна, хвощ кг 0,01 
  ‐ други кг 0,03 
4. Цветове     
  ‐ липа кг 0,10 
  ‐ божур, иглика кг 0,05 
  ‐ метличина, паричка, подбел,     
  ралица, слез, тъжник блатен кг 0,03 
  ‐ акация бяла, бъз кг 0,02 
  ‐ вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
  ‐ други кг 0,03 
5. Плодове     
  ‐ боровинка червена и черна,     
  хвойна червена кг 0,15 
  ‐ хвойна сибирска кг 0,10 
  ‐  кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
  ‐ бъз, глог, конски кестен,     
  киселица кг 0,02 
  ‐ бъзак, трънка кг 0,01 
  ‐ други кг 0,03 
6. Семена     
  ‐ есенен минзухар кг 0,15 
  ‐ други  кг 0,08 
7. Пъпки     
  ‐ странични борови връхчета кг 0,15 
  ‐ бяла бреза, черна топола кг 0,10 
  ‐ други кг 0,08 
8. Кори     
  ‐ мъждрян, ясен кг 0,20 
  ‐ зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
  ‐ върба кг 0,05 
  ‐ дъб кг 0,03 
  ‐ бреза кг 0,02 
  ‐ други кг 0,03 
9. Лишеи     
  ‐ исландски кг 0,10 
10. Водорасли кг 0,30 
II. Генетичен материал за култи‐     
  вирано отглеждане, включител‐     
  но при лабораторни условия,     
  за създаване на колекции или     
  за възстановяване на други места     
  в природата     
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1. От защитени лечебни растения     
  ‐ плодове 100 г 20,00 
  ‐ семена 100 г 50,00 
  ‐ резници бр. 2,00 
2. От лечебни растения под спе‐     
  циален режим на опазване     
  и ползване     
  ‐ луковици, грудки, коренища бр. 1,00 
  ‐ плодове 100 г 5,00 
  ‐ семена 100 г 10,00 
  ‐ резници бр. 0,50 
3. От други лечебни растения     
  ‐ луковици, грудки, коренища от     
  всички видове, с изключение на     
  описаните бр. 0,10 
  ‐ лук (всички видове), перуника     
  (всички видове) бр. 0,20 
  ‐ ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 
  ‐ плодове 100 г 2,00 
  ‐ семена 100 г 5,00 
  ‐ резници бр. 0,10 
 
 
 
         
 
Даниела Арабаджиева 
Председател на Общински съвет‐Лясковец 
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Приложение № 2 
 

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ  
ЗА ОТСТОЯНИЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА РАСТИТЕЛНОСТ  

ОТ ПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ 
 

Вид на съоръжението Минимални разстояния от стъблото в 
метри 

1 дървета храсти 

1. за ниски дървета /с височина до 2,5 м/ 1,20 ‐ 

2. за средно високи дървета /с височина до 5,0 м/ 1,80 ‐ 

3. за високи дървета /с височина над 5 м/ 3,0 ‐ 

4. от бордюри на тротоари и паркови алеи 0,7 0,5 

5. от ръбовете на пътни платна, укрепени 

банкетни ивици и основи за канавки 

2,0 1,0 

6. от основата и ръбовете на откоси и тераси 1,0 0,5 

7. от стълбовете на осветителните мрежи, тролеи 

и естакади 

4,0 ‐ 

8. от основата на ръбовете на подпорни стени 3,0 1,0 

9. от стените на канализационни, газопроводни и 

топлопроводни тръби 

2,0 1,0 

10. от стените на проходими и непроходими 

инсталационни колектори 

1,0 1,0 

11. от високопроводи и дренажи 1,0 ‐ 

12. от подземни електрокабели до 2,5 KV 2,0 0,7 

13. от подземни електропроводи над 2,5 KV 3,0 2,0 

14. от слаботокови кабели 1,5 0,7 

15. от горната част на подземни колектори до 

повърхността на почвата 

1,0 0,5 

16. от надземни улични линии –слаботокови и 

проводници с ниско напрежение до короната на 

дърветата 

1,25 1,5 

17. външни стени до сгради и съоръжения 5 1,5 
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Даниела Арабаджиева 
Председател на Общински съвет‐Лясковец 


