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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
    Чл.1. С тази наредба се уреждат: 
 
    1. Правата и задълженията на гражданите, юридическите лица и едноличните 
търговци, както и на общинската администрация във връзка с осъществяването на 
дейностите по събиране, обезвреждане и оползотворяване на битовите и строителни 
отпадъци по чл.19 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 
    2. Определянето на размера и реда на заплащане на такси за битови отпадъци 
съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, както и такси за строителни и 
неопасни промишлени отпадъци. 
    3. Контролът и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба. 
 

ГЛАВА ВТОРА 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
    Чл.2 Общинска администрация планира, организира и контролира дейностите по 
събиране, обезвреждане и оползотворяване на битовите, производствени, опасни 
и строителните отпадъци на територията на общината като: 
 
    1. Разработва и приема програма за управлението на отпадъците, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците, и я актуализира при 
необходимост. 
    1.1.Програмата предвижда мерки за постигане на следните цели: 

- намаляване или ограничаване на образуваните отпадъци; 
- рециклиране или други форми на оползотворяване; 
- екологосъобразно обезвреждане; 

    -    почистване на стари замърсявания;                                                  
    2.Организира извозването на  битови отпадъци. 
    3.Осигурява поддръжката на общинските депа в съответствие с изискванията на 
нормативните актове. 
    4.Предлага за утвърждаване от Общинския съвет годишния размер на таксата за 
битови отпадъци. 
    5.Разработва такси за използването на общинските депа от предприятия, 
учреждения, търговски обекти, фирми и други организации при изхвърлянето на 
разрешени от общината строителни и неопасни промишлени отпадъци. 
    6.Контролира спазването изискванията на наредбата чрез упълномощените си 
служители. 
    7. (изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 28.10.2009г.) Определя 
видовете отпадъци, изхвърлянето на които е забранено в съдове за ТБО. 
    8.Организира дни за почистване територията на населените места с участието на 
гражданите, фирмите, обществените организации и др. като осигурява необходимите 
транспортно технически средства. 
     9.Предлага за утвърждаване от Общински съвет местата за смяна на 
отработените масла на територията на общината, включително сервизите и 
бензиностанциите, извършващи смяна, а кмета информира обществеността за тези 
места. 
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   10.Предлага за утвърждаване от Общински съвет местата за поставяне на 
съдовете за събиране на негодните за употреба батерии, включващи местата на 
продажбата им, както и местата за изкупуване на негодните за употреба 
акумулатори. 
   11.Организира събирането на излезлите от употреба луминесцентни и др. лампи 
съдържащи живак, като задължително включва местата за продажба на лампите и 
информира обществеността за тези места. 
    
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 
    Чл.3 Гражданите, предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и 
др. организации имат право: 
    1.Да изискват от общинската администрация да изпълнява задълженията си по 
чл.2 
    2.Да сигнализират общинска администрация за неспазване на изискванията 
произтичащи от тази наредба от страна на граждани, предприятия, фирми, търговски 
обекти и др. 
 
    Чл.4 (изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 28.10.2009г.) Гражданите, 
предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и др. организации са 
длъжни да изхвърлят битови отпадъци само в  съдове за ТБО.  
 
 
    Чл.5  Гражданите, предприятията, учрежденията, фирмите и др. организации са 
длъжни: 
 

    1. (изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 28.10.2009г.) Да се грижат и да 
съдействат за опазването на съдовете за битови отпадъци, като не допускат 
разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците, да 
осигуряват поддържането на чистотата около съдовете. 

   2. (изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 28.10.2009г.) Да не изхвърлят в 
съдове за битови отпадъци такива отпадъци, като: земна маса, животински, 
растителни, токсични, болнични,течни, строителни, леснозапалими, експлозивни и 
др. опасни отпадъци.  
      3. (изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 28.10.2009г.) Да не изхвърлят в 
съдовете за битови отпадъци незагасени отпадъци от печки на твърдо гориво/сгурия, 
пепел/ и да не допускат запалването им  
   4.Да не изхвърлят хартиени, пластмасови, стъклени и др. отпадъчни опаковки, 
обелки от семки, остатъци от храни, цигари и др.отпадъци на обществени места. 
   5.Да не допускат изливането на нечисти води по тротоарите, зелените площи и 
уличните платна, изхвърлянето на отпадъци, в т.ч. растителни и животински върху 
тях. 
   6.Да не паркират превозните средства по начин, който пречи на събирането и 
извозването на съдовете за битови отпадъци. 
   7.Да не извършват смяна на отработени моторни масла на места, които не са 
оборудвани за целта, или са извън определените от общинския съвет места за 
смяна. 
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   8.Да не изхвърлят отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и остатъци 
отделени при третирането им в повърхностни и подземни води, в канализационните 
системи, както и да ги съхраняват и/или изхвърлят по начин, който ще доведе до 
замърсяване на земята и почвата. 
   9.Да не изхвърлят в местата за битови отпадъци негодните за употреба батерии, 
акумулатори, луминесцентни и др. лампи съдържащи живак, да не  ги смесват с други 
отпадъци, както и целенасочено да чупят лампите. 
   10.Да не изхвърлят, депонират или изгарят негодните за употреба акумулатори или 
части от тях, както и да изливат електролитите им. 
   11.Да не съхраняват негодните за употреба акумулатори, луминесцентни лампи, 
батерии и отработени масла на открито и в открити складове, без специални съдове 
и в противоречие на изискванията на специфичните нормативни актове за опазване 
на околната среда. 
    12.Да поддържат чистотата и добрия външен вид на стопанисваните от тях 
производствени, административни, търговски, обществени и жилищни сгради, 
складови помещения, гаражи, паркинги, фургони, дъждоприемни шахти и др. имоти, 
дворовете и прилежащи към тях тротоарни, улични и зелени площи. Своевременно 
да ги почистват от снега и осигуряват нормалното движение през зимните месеци на 
годината.  

 

    Чл.6  (изм. с Решение № 3/36 от 29.03.2018г.)  /1/ Лицата, които образуват 
строителни отпадъци или биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране, 
неопасни промишлени отпадъци, подобни на битовите разрешени за депониране на 
депото, са длъжни да: 

1.Получат разрешение за предаване на депото на строителни отпадъци, 
биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране или подобни на битовите 
отпадъци от кмета на общината след подадено от тях заявление. 

2.Организират сами извозването им след получаването на разрешение 
съгласно т.1 

          /2/ Строителните отпадъци се събират разделно по вид и свойства преди 
предаването им на регионалното съоръжение за строителни отпадъци в с. Стожер. 

         /3/ За депонирането на строителни, неопасни промишлени, подобни на битовите 
отпадъци и биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране се заплаща 
определена такса, съгласно чл.14 на настоящата наредба.         

 
    Чл.7  Притежателите на отпадъци са отговорни за допуснатите увреждания на 
околната среда, като я възстановяват за своя сметка съобразно предписанията на 
общинските органи 
 
    Чл.8  /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по 
възстановяване на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието 
фактическо притежание се намират отпадъците до установяване на причинителя  
        /2/ Разходите за разкриване на действителния причинител и за 
възстановяване на околната среда се възстановяват от действителните 
причинители. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
    Чл.9 /1/ Общината осигурява средства, необходими за извършване на дейността 
по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци основно от такси 
смет, определени съгласно ЗМДТ, от таксите за ползване на депата от 
причинителите на производствени и строителни отпадъци и от други източници 
       /2/ Таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите: събиране, извозване 
и обезвреждане в депата или други съоръжения за битови отпадъци, както и за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
 
    Чл.10 Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение 
на Общински съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите 
разходи за: 
 
    1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други 
съоръжения и инсталации за обезвреждането им, в т.ч. разделно събиране. 
    2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за 
обезвреждане на битовите отпадъци. 
    3.Почистване на уличните платна, площади, алеи и останалите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 
    4.Поддържане на автопарка и закупуване на нова техника. 
 
    Чл.11   Размерът на таксата се определя както следва: 
 
     /1/ За жилищни имоти и вилни имоти на граждани, както и за жилищните 
имоти на предприятията – пропорционално върху данъчната оценка 
     /2/ Когато не може да се установи за всеки жилищен имот видът и 
количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя 
пропорционално върху данъчната оценка. 
     1. Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, 
собственика на имота, а при учредено вещно право- ползвателя, подават декларация 
в териториална данъчна дирекция по местонахождението на имота до 30 ноември на 
предходната година. За придобитите през годината имоти, декларацията се подава в 
30- дневен срок от датата на придобиването им. 
     2. С декларацията се посочват видът и начинът за събиране на  битови отпадъци, 
които ще се ползват през годината, съобразно обявената от общински съвет честота 
за извозване на битовите отпадъци. 
     3. Когато лицето не е подало декларация в срок, или не изхвърля битови отпадъци 
в определените за целта места, то заплаща годишна такса върху данъчната оценка.  
 
    Чл.12 /1/ За имоти, намиращи се извън районите, в които Общината не е 
организирала събиране и извозване на битовите отпадъци, се събира такса за 
ползване на депото за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване /чл.63,ал.1, ЗМДТ/ 
       /2/ За общинските и държавни имоти ползвани или наети от други лица, 
таксата се заплаща от общината, съответно от държавата, за сметка на 
наемателя, съответно ползвателя /чл.64,ал.1, ЗМДТ/ 
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       /3/ Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 
март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи. 
     
    Чл.13 Средствата за извършване на дейностите по събиране, извозване и 
обезвреждане на битовите отпадъци се привеждат в срок уговорен в договора на 
фирмите, които извършват конкретната дейност въз основа на предварително 
одобрен акт за извършената работа. 

    Чл.14. (изм. с Решение № 3/36 от 29.03.2018г.)  /1/ Таксите за използване на 
регионалните съоръжения и депа при изхвърляне на строителни отпадъци, 
биоразградими отпадъци, подходящи за компостиране, битови и подобни на битовите 
отпадъци се определят на база разходите, свързани с експлоатацията, 
поддържането, закриването и рекултивацията на депото, като същите са еднакви за 
всички общини включени в регионалното сдружение за управление на отпадъците. 

          /2/ Таксите се определят по вид и количество /тон/, 

1. За биоразградими отпадъци – 48 лв. на тон 

2. За строителни отпадъци, разделени по видове – 4 лв. на тон 

3. За приравнените към битовите, негодни за рециклиране отпадъци и 
смесените строителни отпадъци – 56 лв. на тон 

        /3/ Сумите от таксите постъпват в общините, отговарящи за депата 

        /4/ В случай, че количествата строителни, биоразградими или подобни на 
битовите отпадъци се окажат по-големи от количествата, за които е заплатена 
таксата, отговорното лице е длъжно да заплати дължимата такса за допълнителните 
количества в касата на община Крушари, по представената кантарна бележка от 
оператора на депото. 

    Чл.15   /1/   По сметки в бюджета на общината постъпват: 
        1.  сумите от таксите по чл.14 на настоящата наредба. 
        2. сумите от глобите и санкциите за неспазване на тази наредба, когато 
наказателните постановления са издадени от кмета на общината или упълномощени 
от него лица 
       /2/ Средствата по ал.1, т.1 и 2 се изразходват само за проекти и  дейности по 
събиране, извозване и третиране на отпадъците. 
 

ГЛАВА ПЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

    Чл.16 Общинските служители, упълномощени със заповед на кмета на Общината, 
контролират изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, 
извършващи съответните дейности по третирането на твърдите битови 
отпадъци/ТБО/, в т.ч.: 
    1.спазване графиците и маршрутите за събиране на ТБО и почистване на 
обществените места 
    2.качество на извършваните услуги 
    3.изпълнение на други условия по договорите 
    4.водене на отчетност за вида и количеството /в т. или куб.м/ на депонираните 
отпадъци на депото 
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    Чл.17 Общинските служители, упълномощени със заповед на кмета на Общината, 
контролират изпълнението на всички изисквания и задължения по тази Наредба от 
гражданите, предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и други 
организации и санкционират нарушителите. 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

    Чл.18  Кметът на общината организира контрола по спазването на Наредбата 
 

    Чл.19 /1/  Наказва се с глоба от 20 до 500 лв. физическо лице, което нарушава 
разпоредбите на Глава трета от настоящата Наредба 
 

        /2/ При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен 
размер 
 
     Чл.20 /1/  Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., съответно с имуществена санкция, 
едноличен търговец или юридическо лице, когато нарушава реда и условията за 
събирането, превозването, претоварването, предаването, обезвреждането на битови 
и приравнените към тях промишлени, опасни и строителни отпадъци, съгласно 
изискванията на тази Наредба 
       /2/  При повторно нарушение се налага глоба  в двоен размер. 
 
    Чл.21 /1/ Актовете за нарушения се съставят от упълномощени служители на 
Общината и кметствата, и други длъжностни лица, определени със заповед на кмета 
на Общината, а наказателното постановление от кмета на Общината. 
        /2/ Административно-наказателното производство на тази Наредба се 
осъществява по реда на  Закона за административните нарушения и наказания 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1.”Отпадък” е вещество, предмет или част от предмета, който няма 
предварително непосредствено приложение или от който притежателя желае или е 
длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на 
специализираните фирми за третиране на отпадъци от собственика или 
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 административните сгради, социални и 
обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, 
занаятчииски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на 
опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи 
на третирането им съвместно с битовите. 
     3.”Производствени отпадъци” са тези, образувани в резултат на 
промишлената, занаятчийската, обслужващата дейност на физическите и 
юридическите лица. 
     4.”Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната 
дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или 
реконструкция на сгради и съоръжения. 
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     5.”Третиране на отпадъците” е събирането, съхранението и обезвреждането 
на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване, 
рециклиране и възстановяване или производство на енергия и материали от 
отпадъци. 
     6.”Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или 
възобновяване на суровинните им свойства. 
     7.”Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда 
последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци 
за срок по- дълъг от три години- за отпадъци, предназначени за 
оползотворяване, и една година- за отпадъци, предназначени за обезвреждане, 
по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда. 
     8.”Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято 
дейност се образуват отпадъци. 
     9.”Притежатели на отпадъци” са лицата, при чиято дейност се образуват 
отпадъци от момента на образуването им до момента на предаването им на 
оправомощено лице за следващо третиране или до момента на окончателното 
закриване на съоръжението за депониране 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. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 § 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 19 от Закона за 

управление на отпадъците. 
 
 § 2. Наредбата е приета на основание чл. 22 ал. 1 от ЗМСМА с Решение № 

4/23 от Протокол № 4 от 01.04.2005 г. и влиза в сила  в 7 дневен срок от датата на 
приемането й от Общинския съвет, изм. с Решение № 12/95 по  Протокол  № 12 / 
28.10.2009г., изм. с Решение № 3/36 по Протокол № 3/29.03.2018г. влязло в сила 
на 18.04.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:        / П/                                               

/З. МЕХМЕД / 
                                                                                                  
 

 
 


