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НАРЕДБА
№7

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
ПО ТРЕТИРАНЕТО НА
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ
НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА КНЕЖА

Дата:

РАЗДЕЛ І
ЧЛ.1 С тази Наредба се уреждат:
1. Наредбата регламентира организацията на сметосъбирането,
сметоизвозването и поддържане на депата за отпадъци на територията на общината.
2. Наредбата определя правата и задълженията на Общинската
администрация, учрежденията, организациите, дружествата и
гражданите живущи и временно пребиваващи на територията на
общината.
3. Определяне на размера и реда за заплащане на такса за третиране на битови отпадъци и на други услуги по-третиране на отпадъците;
4. Глоби и санкции за нарушаване разпоредбите на настоящата
Наредба.

Р А З Д Е Л ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО,
СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕ НА
ДЕПАТА ЗА ТБО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНАТА
ЧЛ.2 /1/ За поддържане на чист и приветлив вид на благоустроените територии, общината извършва следните дейности:
1. метене по график на благоустроените градски площи: улици,
площади и тротоари;
2. събиране, извозване и депониране на ТБО;
3. поддържане на определените места за ТБО;
4. зимно почистване на уличната мрежа, както и мерки за предотвратяване на заледяването по- улиците и тротоарите;
5. санитарно-хигиенно поддържане на обществените тоалетни.
/2/. Дейностите по чистотата се извършват от общинска фирма
или по - договор.
/3/. Обхвата на дейностите по-чистотата се определят от Общинската администрация, съобразно конкретните условия и размера на
финансовите средства.
ЧЛ.3./1/ Финансирането на дейностите по-чистотата, извършвани
или възлагани от общината се осъществява чрез събиране на такса
смет, субсидиране от общинския бюджет или Общинския фонд за

опазване на околната среда.
/2/ Годишният размер на такса смет се определя от Общинския
съвет, съгласно ЗМДТ.
ЧЛ.4./1/ Общината определя районите за организирано сметосъбиране и утвърждава честотата на сметоизвозването по - райони.
/2/ Фирмите по чистота са задължени да спазват утвърдената
честота /график/ на сметосъбиране и сметоизвозване по-райони,
като не допускат препълване на съдовете за смет и разширяване на
площадките.
/3/ Фирмата по-чистота осигуряват достатъчно съдове за ТБО,
така, че при определената честота на извозване да не се допуска
препълването им и ги поддържа в изправно състояние;
ЧЛ.5/1/ Определянето на местата на съдовете за смет и преместването се извършва от специализираната фирма по-чистотата,
съгласувано с Общинската администрация, съобразно възможностите за поставяне и извозване отдалечността им от жилищните
сгради:
/2/ Производствените и търговски фирми и заведенията за обществено хранене са длъжни да сключват договор с фирмата по-чистота за осигуряване на стандартни съдове за смет.
ЧЛ.6./1/ Освен ежедневното и почистването по график, общината
организира и периодично и сезонно почистване на паркове, градини
и др.в благоустроените части на града.
/2/ Поддържането на чистотата на производствените, административните, обществените и жилищните сгради, складове, гаражи,
кооперативни пазари и др. както и техните дворове и площадки се
осигурява от лицата, които ги стопанисват.
/3/ Почистването на териториите, за които не се грижи общината
и са прилежащи към жилищните сгради и търговски обекти, се
извършва от юридически и физически лица /етажна собственост/,
които стопанисват съответните сгради.
/4/ Гражданите са длъжни, при замърсяване от тяхна страна на
местата за отдих в парковете и градините, да ги почистват преди
напускането им.
ЧЛ.7. Домакинствата необхванати от схемата за сметосъбиране,
както и тези, които освен битови отпадъци имат и друга смет, да я
изхвърлят на регламентираните сметища.
ЧЛ.8./1/ Депата за твърди битови отпадъци /ТБО/ се изграждат и
стопанисват съгласно ЗОВВООС и съответната нормативна уредба.
/2/ Общината контролира състоянието на определените сметища
на нейна територия.

/3/ Специализираната фирма по-чистотата извършва цялостно
поддържане и изпълнява всички задължения съгласно нормативната
уредба на “Оператор на депо”, включително воденето на отчетните
книги.
ЧЛ.9 /1/ Кмета на общината, респективно общинската администрация контролира спазването на изискванията на Наредбата чрез
специалисти към общината и санкционира нарушителите в предвидените случаи;
/2/ Разработва и предлага за утвърждаване от Об.С на такси по
Закона за местните данъци и такси, свързани с третиране на ТБО;
/3/ Разработва тарифа с цени за изхвърляне на разрешени от
общината небитови отпадъци от фирми и други организации на
общинските депа;
/4/ В сътрудничество с Бюрото по-труда разработва мерки за съвместно решаване на проблемите по третиране отпадъците и чистотата на населените места;
/5/ Организира дни за почистване територията на населените места
с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и
др., като осигурява необходимите транспортни средства.

Р А З Д Е Л ІІІ
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ
ЛИЦА
ЧЛ.10./1/. Гражданите, фирмите и др. организации имат право:
1. Да сигнализират общинската администрация за нарушения
от фирмите, извършващи дейности третиране на ТБО;
2. Да сигнализират писменно общинската администрация за неспазване на изискванията, произтичащи от тази наредба от граждани
фирми и др.
3. Да правят предложения за подобряване организацията и
осъществяването на дейностите по третиране на битовите отпадъци
/2/. Гражданите, фирмите и др. организации са длъжни:
1. Да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове и места;
2. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън
съдовете за ТБО, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане чистотата около тях;
3. Да почистват редовно, в т.ч. и от сняг прилежащите части към
сградите, дворните места и др. терени, в които живеят или стопани-

сват;
4. Да заплащат таксите ТБО в определения от общината размер и
по реда в съответствие със Закона за местните данъци и такси;
5. Гражданите са длъжни да се грижат и съдействат за опазване на
съдовете за смет.
/3/. Забранява се:
1. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги
увредят и замърсят, в т.ч течни, боядисващи, както и строителни,
леснозапалими, експлоазивни, опасни, токсични, болнични и др.
2. Болничните заведения се грижат за опасните си отпадъци, като
ги обработват и обеззаразяват /изгарят или дезинфекцират/.
3. Изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за
целта съдове и места;
4. Миенето, гресирането и ремонтирането на МПС на улиците,
площадите и др. места за обществено ползване;
5. Паркирането на МПС по начин, който ще попречи на събирането и извозването на ТБО;
/4/ Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществени гаражи, автогари и др. подобни се осигурява
от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
ЧЛ.11. Отговорност за спазване разпоредбите на този раздел
носят:
1. Ръководителят на фирмата или организацията;
2. Собсвеникът или наемателят, който обитава жилището;
3. Всички собственици или наематели на многофамилни жилищни
сгради;
ЧЛ.12./1/. Фирмите и организациите, които образуват отпадъци
извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането и
извозването им до общинските депа, ако депонирането им е разрешено от общината;
/2/. За депонирането на небитови, неопасни отпадъци в случаите на
ал.1 се заплаща за ползването на депото по цени, определени с тарифа
/одобрена от Об.С/.

Р А З Д Е Л ІV
ТАКСА

ЧЛ.13. За услугите по събирането, извозването и
обезвреждането в общинското депо или други съоражения на
битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
територията за обществено ползване в населените места ежегодно Об.С определя такса за
всяко населено място на общината, съгласно Закона за местните данъци и такси, след решение на ОбС - Кнежа.
ЧЛ.14. За имоти намиращи се извън територията на
районите, в
които Общината е организирала услуги по събиране и извозване на
битови отпадъци, ОбС определя такса само за ползване на общинското депо за БО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.
ЧЛ.15. Таксите се заплащат от собствениците на недвижимите
имоти или ползвателите.
ЧЛ.16. Не се събира такса по чл.14 за имоти, които няма да се
ползват през предстоящата година и е подадена декларация за това
в Данъчната служба по местонахождението им от собственика или
ползвателя до края на предходната година.
ЧЛ.17./1/. Таксата се заплаща заедно с данъка върху недвижимите имоти;
/2/. На предплатилите за цялата година се прави отстъпка;
ЧЛ.18./1/. За новопридобити имоти таксата се събира от началото на следващия месец.
ЧЛ.19. Таксата се определя в годишен размер с решение на ОбС
въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите
разходи за:
1. За осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и за поддържане на площадките, на които
те се поставят;
2. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до
депото;
3. За поддържане и експлоатация на депото;
4. За почистване, в т.ч. от сняг на улиците, площадите, алеите,
парковете и др. територии от населените места за обществено ползване.
ЧЛ.20. Размерът на таксите се определя както следва:
1. За жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти;
ЧЛ.21./1/. Таксата по чл.15 се определя на …….от таксата по
чл.20.

ЧЛ.22. Когато в течение на годината поради обективни
причини разходите по чл.20 значително превишават разчетените
по план-сметката, ОбС може да увеличи размера на таксата по реда
на тази глава.
ЧЛ.23./1/. Тарифата за заплащане използването на общинските
депа при изхвърлянето на разрешени небитови отпадъци се предлагат за утвърждаване на ОбС от кмета на общината на основата на
разходите, свързани с придобиването на терена за депо, разходите за
закриване и рекултивация и разходите за експлоатация и поддържане на депото;
/2/. Цената в тарифата по ал.1 се определя на еденица количество небитови отпадъци;
/3/. Дължимите суми по тарифата се заплащат на Общината
преди изхвърлянето на общинското депо;
/4/. Разрешението се издава от Дирекция “ТСУ, С и Е” при
Общината и съдържа дължимата сума.

РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТА
ЧЛ.24./1/. Изпълнението на дейността по третиране на ТБО
могат да бъдат осъществявани от :
1. Общински предприятия по Закона за общинската собственост;
2. Общински фирми по Търговски закон;
3. От физически или юридически лица, на които дейността е
предоставена на концесия.
ЧЛ.25. В договорите по чл.27 на този раздел задължително се
отразяват:
1. Страните по договора;
2. Предмет на договора;
3. Срок на договора;
4. Териториален обхват на услугата;
5. Задължения на изпълнителя по отношение на:
 съдове;
 честота на събиране;
 почистване и разтоварване;
 поддържане и осигуряване на технически средсва, машини и
съоражения;

 дейности свързани с депата за ТБО;
 други специфични изисквания;
6. Задължения за общината;
7. Цена и разплащане по договора:
 условия и структура на план-сметката;
 условия за корекция на цената;
8. Вид, размер и отговорности за неизпълнение на условията на
договора.
9. Контрол по изпълнение задълженията на страните;
10.Основания за предсрочно прекратяване на договора.
ЧЛ.26. Кметът, респективно общинската администрация контролира изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, извършващи съответните дейности по третиране на ТБО, в
т.ч:
1. Спазване на границите и маршрутите за събиране на ТБО и
почистване на обществените места;
2. Качество на извършените услуги;
3. Изпълнение на други условия на договорите.
ЧЛ.27./1/. За извършване на контролните дейности към общинската администрация се създава специализирано звено със състав:
ръководител и инспектори ТБО, което се финансира от общинския
бюджет.
/2/. Служителите в звеното могат да се назначават:
1. по щата на общинската администрация;
2. по общинската програма за временна заетост;
3. по извънсписъчен състав;
4. по реда на чл.26 и чл.27 от Закона за опазване на околната
среда - екоинспекции на обществени начала.
ЧЛ.28./1/. Инспекторите по чл.28 имат статут на контролни
органи и се назначават на длъжността “инспектор ТБО”.
ЧЛ.29. Правомощия на контролни органи по тази Наредба имат
общинската охрана, общинската администрация, членовете на
общинската комисия по околна среда и др. длъжностни лица определени със Заповед на Кмета на Община Кнежа.

Р А З Д Е Л VІ
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.30./1/. За нарушение на Наредбата на физическите лица се
налага глоба, както следва:
1. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места от
20 лв. до 500 лв, в зависимост от количеството и опасността на
отпадъка;
2. за неподдържане чистотата на прилежащите към сградите територии от 30 лв. До 500 лв
3. за повреждане или присвояване на съдовете за ТБО и
оставяне капаците им отворени след изхвърляне на отпадъци в тях
20 лв. до 300 лв. + стойността на самия съд;
4. за други нарушения на разпоредбите на Наредбата от 20 лв.
до 500 лв;
/2/. За нарушения на разпоредбите се налагат глоби и имуществени санкции съответно на еднолични търговци и юридическите
лица, както следва:
1. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места от
50 лв. до 500 лв.;
2. за неподдържане чистотата на прилежащите към сградите територии от 50 лв. до 50 лв.
3. за повреждане и присвояване на съдовете за ТБО от 30 лв.до
350 лв. + стойноста на самия съд;
4. за други нарушения на разпоредбите на Наредбата от 50 лв.
до 500 лв.
/3/. За повторно нарушение или неизпълнение на предписание се
налага глоба, съответно санкция в двоен размер.
/4/. Размерът на глобата или санкцията за всеки конкретен
случай се определя съобразно тежестта на нарушението и вината на
нарушителя;
/5/. Приходите от глобите постъпват в общински фонд за опазване на околната среда.
ЧЛ.31./1/. За явно маловажни случаи се налагат глоби на място
срещу квитанция или фиш в размери и по реда на Закона за административните наказания.
/2/. В случаите, когато лицето откаже заплащане на глобата,
контролният орган е длъжен да състави констативен акт и да
предложи санкция в размер не по-малък от 50 лв.
ЧЛ.32. На юридически лица и еднолични търговци, които
причиняват увреждане или замърсяване на земната повърхност,
изхвърлят и обезвреждат отпадъци без разрешение се налагат
санкции по реда на раздел ІІІ от Наредбата за реда за определяне
и налагане на санкции при увреждане и замърсяване на околната

среда над допустимите норми, съгласно Закона за опазване на
околната среда.
ЧЛ.33./1/. Наказателните постановления се издават от кмета на
общината по предложение на контролните органи;
/2/. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и
измененията на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
т.1. “Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, 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 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;
т.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 отпадъците от търговските обекти, занаятчийски 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;
т.3. “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на
строителната дейност на строителни площадки, както и такива от
разрушаване и реконструкция на сгради и съоражения;
т.4. “Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони,
дворни места, паркинги, гаражи, автогари, жп гари, за поддържане
чистотата на които са отговорни техните обитатели или ползватели,
но не по-малко от 5 м. наоколо;
т.5. “Съдове за смет” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят ТБО, както и полиетиленови
чувалчета за разделно събиране;
т.6. “Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др.подобни, които не са
определени като “прилежащи части”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание чл.18 от Закона
за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху
околната среда и чл.22 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и влиза в сила 10 дни след разгласяването
й чрез средствата за масова информация.
§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет - Кнежа с Решение №
18 от 22.02.2002 г.
§ 4. Контролът по прилагане на Наредбата се осъществява от
Общинския съвет, Кмета на община Кнежа, и кметовете на
кметствата.

