ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА
ОБЩИНСКА ЕКОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ – МЕЗДРА
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СЪЗДАВАНЕ
Чл.1. Общинската екологична инспекция- Мездра е структура, която се създава
и оправомощава с решение на Общински съвет- Мездра.
ЦЕЛ
Чл.2. Общинската екологична инспекция се създава с цел:
1.Да осъществява контрол по опазване на околната среда в общината.
2.Да съдейства на другите държавни и обществени органи за установяване и
предотвратяване на нарушенията на нормативните актове по опазване на
околната среда и налагане на санкции на нарушителите.
3.Да установява нарушенията на нормативните актове по опазване на околната
среда в общината.
4.Да установява протичащите явления и процеси в общината във връзка със
състоянието на околната среда и да изготвя предложения до съответните
държавни и обществени органи и стопански субекти за подобряване на тяхната
дейност.
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл.3.За постигане на целите Общинската екологична инспекция:
1. Съдейства за прилагане на Закона за опазване на околната среда, Закона за
управление на отпадъците, Закона за чистотата на атмосферния въздух и
други закони, касаещи факторите и компонентите на околната среда,
подзаконовите нормативни актове и местната нормативна уредба – Наредба
№1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община
Мездра, Наредба за управление на дейностите пo третиране на отпадъци на
територията на община Мездра и Наредба за пожарната безопасност на
населените места и обектите на територията на община Мездра.
2. Събира, съхранява и предоставя информация за състоянието на околната
среда и въздействието върху човешкото здраве.
3. Дава гласност и поощрява положителни действия и постъпки на граждани и
юридически лица, свързани с опазването на околната среда или решаване на
екологични проблеми.
4. Подкрепя изграждането и участва в работата на обществени сдружения за
екологично възпитание и защита на населението в съответствие с
екологичните приоритети на общината.
5. Участва в организирането на общински, регионални или национални
мероприятия, свързани с опазването на околната среда.
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ПРАВА НА ИНСПЕКЦИЯТА
Чл.4.Общинската екологична инспекция има право:
1.Да участва в разработването на общинските програмами за опазване на
околната среда и отделните й подпрограми по фактори и компоненти и на
проекти с екологична насоченост при кандидатстване за финансиране от
национални и външни източници.
2.Да информира периодично населението за състоянието на околната среда и за
предприеманите действия от страна на компетентните органи.
3.Да контролира действията на гражданите и юридическите лица на
територията на общината, както и дейността на специализираните фирми по
събиране, съхранение, транспортиране и обезвреждане на отпадъци.
4.Да дава предписания за отстраняване на нарушения, както и длъжностните
лица да съставят актове за административни нарушения на нормативната
уредба в областта на околната среда.
5.Да получава и ползва информация от общината, държавни, общински и
частни предприятия и фирми, обществени организации, граждани и др.,
свързана със състоянието и опазването на околната среда по установения ред.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНСПЕКЦИЯТА
Чл.5.При осъществяване на своите функции Общинската екологична инспекция
е длъжна :
1.Да събира информация за състоянието на околната среда в общината.
2.При непосредствена опасност, съществено замърсяване или увреждане на
околната среда незабавно информира кмета на общината и съдейства за
предприемане на мерки за предотвратяване на евентуални вредни последици.
3. Да контролира състоянието на компонентите и факторите на околната среда
и източниците на замърсяване на територията на общината.
4.Да съставя свои програми и графици във връзка с контрола по опазването на
околната среда на територията на общината.
5.Да контролира събирането и обезвреждането на битовите и строителните
отпадъци на територията на общината.
ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл.6.Служителите в Общинската екологична инспекция имат право:
1.Да извършват проверки във връзка с опазването на околната среда на
територията на общината и да изготвят необходимите документи за
установеното от тях.
2.Да дават предписания и съставят на виновните длъжностни лица и граждани
актове при констатирани нарушения на нормативните актове по опазване на
околната среда.
3.Да внасят предложения за усъвършенстване работата на инспекцията.
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района на общината.
5.Да бъдат осигурени с униформено облекло, обувки, отличителни знаци и
служебни карти.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Чл.7.Служителите в Общинската екологична инспекция са длъжни:
1.Да участват в дейността по разработване на екологичната политика и
програми на общината.
2.Да извършват проверки по опазване на околната среда в общината.
3.Да приемат и реагират своевременно на предложения и сигнали от граждани
и юридически лица подадени устно, писменно или на “зеления телефон “ на
инспекцията.
4.Да участват в съвместни проверки с представители на РИОСВ, РИОКОЗ,
РПУ, Държавно лесничейство и други.
5.Да изучават опита в работата на аналогичните структури в други общини и
региони в страната.
6.Да извършват всички онези действия, които закон или поднормативен акт ги
задължава.
ІІІ.ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
ИМУЩЕСТВО
Чл.8.За нормалното функциониране на инспекцията кмета на общината
предоставя необходимото имущество.
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.9.За осъществяване на своята дейност Общинската екологична инспекция се
финансира от общинския бюджет чрез приходи от:
1.Глоби и санкции за нарушения на нормативните актове в областта на
околната среда /констатирани от общинските структури/ и постъпили други
подобни приходи от други институции /разпределяни по силата на нормативен
акт/.
2.Такси за услуги, свързани с околната среда и за ползване на природни ресурси
на територията на общината.
3.Фондове по програми за заетост.
4.Дарения.
5.Други.
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Чл.10./1/ Основните насоки и общите указания за работата на Общинската
екологична инспекция се определят от Кмета на община Мездра, в рамките на
настоящия Правилник и на основание чл.15 /1/ т.7 от Закона за опазване на
околната среда.
/2/ Оперативното ръководство на инспекцията се осъществява от началник
на Общинската екологична инспекция.
Чл.11./1/ Общинската екологична инспекция се състои от четирима служители:
главен инспектор, старши инспектор и двама младши инспектори.
/2/ Служителите на инспекцията се назначават от кмета на общината.
V.ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12./1/ Този Правилник се приема на основание чл.22 ал.1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
/2/ Той може да бъде изменян и допълван само с решения на Общинския
съвет.
Чл.13.Този Правилник е приет от Общински съвет- Мездра с Решение №359
прието с Протокол №34 от 25.05.2006 година и влиза в сила от 1- ви август
2006 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА:
/инж.Делян Дамяновски/

