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Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1.  условията  и  реда  за  осъществяване  на  дейностите  по  битови  и 
строителни отпадъци, контролът по депонирането на производствените и опасни 
отпадъци на територията на община Червен бряг;

2.  правата  и  задълженията  на общината,  на  гражданите,  на фирмите  и 
другите  организации  във  връзка  с  осъществяването  на  дейностите  по 
управление на отпадъците;

3. определянето на размера и реда за заплащане на такси за третиране на 
твърдите битови отпадъци и на други услуги по третиране на отпадъците;

4. контролът и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата 
наредба.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 2. Кметът на общината е длъжен да планира, организира и контролира 
дейностите по третирането на отпадъците на територията на общината; за целта 
кметът, респективно общинската администрация:

1.  разработва,  а  Общинския  съвет  приема  програма  за  управление  на 
отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците;

2.  проучва  потребностите  на  всички  населени места  на  територията  на 
община Червен бряг, свързани с третиране на битови и строителни отпадъци;

3.  кметът  на  общината  определя  терен  за  депониране,  начина  за 
депониране и маршрута за транспортирането на отпадъците на територията на 
общината;

4. кметът на общината издава разрешения за извършване на дейностите 
по транспортирането и депонирането на строителните отпадъци на територията 
на общината;

5. организира и осигурява закриването и рекултивирането на стари депа до 
пълното възстановяване на терена;

6. разработва и предлага за утвърждаване от Общинския съвет на такси по 
Закона  за  местните  данъци  и  такси,  свързани  с  дейностите  по  битовите 
отпадъци;
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7. определя със заповед границите на районите, в които е организи-рано 
сметоизвозването, до края на предходната година;

8.  разработва  тарифа  за  цените  за  използване  на  общинските  депа  от 
предприятия,  учреждения,  търговски  обекти,  фирми  и  др.,  организирани  при 
изхвърляне на разрешени от общината небитови отпадъци;

9.  обявява  телефон,  на  който  гражданите  могат  да  сигнализират  за 
нарушения  на  наредбата,  да  заявяват  и  правят  предложения,  свързани  с 
дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на 
община Червен бряг;

10.  организира  дни  за  почистване  на  населените  места  с  участието  на 
гражданите,  фирмите,  обществените  и  други  организации,  като  осигурява 
необходимите транспортни и технически средства.

Глава трета
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 3. Гражданите, фирмите и другите организации имат право:

1.  да  сигнализират  общинската  администрация  за  неспазване  на 
изискванията,  произтичащи  от  тази  наредба,  от  граждани,  фирми  и  др. 
организации;

2.  да  сигнализират  общинската  администрация  за  нарушенията  от 
фирмите,  извършващи  дейностите  по  събиране,  извозване,  третиране  и 
депониране на битовите отпадъци;

3.  да  правят  предложения  за  подобряване  на  организацията  и 
осъществяването на дейностите по управлението на отпадъците;

Чл. 4. Гражданите, фирмите и другите организации са длъжни:

1. да изхвърлят твърдите битови отпадъци само в определените за целта 
съдове и места;

2. да не допускат разпиляване и разхвърляне на отпадъци извън съдовете 
за твърди битови отпадъци и осигуряват поддържането на чистотата около тях;

3. да заплащат таксите за твърдите битови отпадъци в определения от 
Общинския съвет размер по реда на наредбата за местните такси и цени на 
услуги  глава втора раздел І;

4.  гражданите  са  длъжни  да  се  грижат  и  съдействат  за  опазването  на 
съдовете за смет.

Чл. 5. Забранява се:
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1. изхвърлянето в съдовете за твърди битови отпадъци на отпадъци, които 
могат да ги увредят или замърсят, в т. ч. течни, агресивни, боядисва-щи и др., на 
строителни,  леснозапалими,  експлозивни,  опасни,  токсични  и  др.  битови 
отпадъци от този род;

2.  изхвърлянето  и  обезвреждането  на  всякакви  отпадъци  извън 
определените за целта съдове и места;

3.  събирането,  транспортирането  и  депонирането  на  строителни, 
промишлени и опасни отпадъци на общинските депа без разрешение на кмета на 
общината;

4.  транспортирането  на  твърди  битови  отпадъци,  насипни  материа-ли, 
селскостопанска  продукция,  леки  вторични  суровини  и  др.  от  транс-портни 
средства с неуплътнени каросерии и без предпазни мрежи и чергила.

Чл. 6. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, 
обществените гаражи, автогарите, ж. п. гари и др. се осигуря-ва от лицата, които 
ги стопанисват.

Чл.  7. Отговорност  за  спазването  на  разпоредбите  на  чл.  6  от 
настоящата наредба носят:

1. ръководителите на фирмите или организациите;

2. собствениците, а ако жилищата са отдадени под наем – наемате-лите, 
които обитават еднофамилни жилища;

3.  председателите  на  домсъветите  и  домоуправителите  на  многофа-
милните жилищни сгради.

Чл.  8.  (1) Фирмите  и  организациите,  които  образуват  строителни, 
производствени  и  опасни  отпадъци,  са  длъжни  да  организират  сами 
обезвреждането и извозването им до общинските депа, ако депонирането им е 
разрешено  от  общината  и  съответните  инстанции  по  чл. 37  от  Закона  за 
управление на отпадъците.

(2) За депонирането на небитови отпадъци се заплаща такса за ползване 
на общинските депа, съгласно приложение 1 към настоящата наредба.

1. Извозването на отпадъците по ал. 1 може да се извършва и от фирмите, 
осъществяващи дейностите по третиране на твърдите битови отпадъци, 
въз  основа  на  сключен  договор  за  заплащане  на  услугата   по 
транспортирането им до депата.

2.
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Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 9. Общинската администрация осигурява средствата, необходи-ми за 
извършване  на  дейностите  по  третиране  на  твърдите  битови  отпадъ-ци  от 
събирането на такси "Смет".

Чл. 10. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозва-нето и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъ-ци, както и за 
поддържането  на  чистотата  на  териториите  за  обществено  ползване  в 
населените места. 

Размерът  на  таксата  се  определя  за  всяка  услуга  поотделно  – 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа 
или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 11. Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота;

2. при учредено вещно право на ползване –  от ползвателя;

3. при  предоставяне на  особено  право  на  ползване  –  концесия  –  от 
концесионера.

Чл.  12.  (1) Таксата  се  определя в  годишен размер  за  всяко  населено 
място  с  решение  на  Общинския  съвет  въз  основа  на  одобрена  план-сметка, 
включваща необходимите разходи за:

1.  осигуряване  на  съдове  за  съхраняване  на  битовите  отпадъци  - 
контейнери, кофи и други;

2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 3. проучване,  проектиране,  изграждане,  поддържане,  експлоа-тация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и 
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

 4.  почистване  на  уличните  платна,  площадите,  алеите,  парковите  и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, 
таксата се заплаща от общината, съответно държавата, за сметка на наемателя, 
съответно ползвателя.

(3) Таксата за битови отпадъци се изчислява както следва:

1. Размерът на таксата се определя в левове според количеството битови 
отпадъци чрез подадена декларация в ДП – Червен бряг, по местонахождение на 
имота до 30 ноември на предходната година. В декларацията се посочват вида и 
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броя на съдовете за изхвърлянето на битовите отпадъци, които ще се използват 
през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозване.

2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци или 
лицето  не  е  подало  декларация  в  срок,  то  заплаща  годишна  такса  върху 
данъчната  оценка  по  чл.  20  и  чл.  21  от  ЗМДТ  при  основа,  определена  от 
Общинския съвет.

3. При определяне на размера на таксата в зависимост от количес-твото 
битови отпадъци се включват разходите по чл. 12 (1), т. т.  1, 2, 3 и 4.

Чл.  13. (1) 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.

(2) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 
от 5 на сто. 

(3) Таксата за 2004 г. се събира от данъчна администрация.

Чл.  14.  (1)  Собственикът  на  новопридобити  имоти  дължи  такса  от 
началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завър-шване на 
сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който 
ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включи-телно 
за месеца, през който е преустановено ползването й.

(4)  Не се допускат изменения в приетия начин на определяне на 
размера на таксата в течение на годината.

 (5)  Когато  до  края  на  предходната  година  Общинския  съвет  не  е 
определил размера на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата 
се събира на база действащия размер към 31 декември на предход-ната година.

(6)  Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не 
извършва разходи по чл. 12 (1), т. 1, 2, 3 и 4.

(7) Освобождават  се  от  заплащане  на  такса  битови  отпадъци  за 
дейностите по чл. 12 (1), т. 1 и т. 2 физически и юридически лица – собственици и 
ползватели на имоти, декларирани от тях като неосновни и неизползваеми през 
годината. Лицата подават до 31 декември на предход-ната година в ДП – Червен 
бряг, декларация по образец, утвърден от ГДД.

(8)  За  имот,  който  е  основно  жилище  на  лице  с  намалена  работо-
способност  от  50 до 100 на сто,  таксата се дължи със 75 на сто намаление. 
Лицата предявяват правото си на облекчение чрез данъчна декларация, която 
подават в срок по чл. 14 (1) от ЗМДТ.
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Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ПО ТРЕТИРАНЕ НА ТБО

Чл. 15. (1) Изпълнението на дейностите по третиране на твърдите битови 
отпадъци се осъществява съгласно Закона за общинската собственост.

(2) договорите с фирмите се подписват от кмета на общината.

Чл. 16.  В договорите по чл. 15, ал. 2 задължително се отразяват:

1. страните по договора;

2. предмета на договора;

3. срока на договора;

4. териториалния обхват на услугата;

5. задълженията на изпълнителя по отношение на:

- съдовете за твърди битови отпадъци;
- маршрутите;
- честотата на събиране;
- почистването на обществените места;
- извозването и разтоварването;
-  поддържането  и  осигуряването  на  техническите  средства  –  машини  и 

съоръжения;
- дейностите, свързани с депата за твърди битови отпадъци;

6. задълженията на общината;

7. контрол по изпълнението на договора;

8. други елементи, по които е постигнато съгласие между страните.

Чл. 17.  Кметът, респективно упълномощените от него лица,  контро-лира 
фирмите, извършващи дейностите по третиране на твърдите битови отпадъци, в 
т. ч.:

1. спазването на графиците и маршрутите за събиране на твърдите битови 
отпадъци и почистването на обществените места;

2. качеството на извършените услуги;

3. воденето на отчетност за вида и количеството (т или м3) на депонира-
ните на общинското депо отпадъци;

4. изпълнението на други условия на договорите,
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Чл. 18.  Общинската администрация контролира изпълнението на всички 
изисквания  и  задължения  по  тази  наредба  от  гражданите,  фирмите  и 
организациите и санкционира нарушителите.

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) за нарушаване на разпоредбите на наредбата се налагат глоби, 
както следва:

1. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени места – в зависимост от 
вида, количеството и опасността на отпадъците – от 20 до 200 лв.

2. за запалване и повреждане на съдовете за твърди битови отпадъци или 
разместването им – от 20 до 50 лв.

3.  за  нарушаване  на  реда  и  условията  за  събиране,  превозване, 
претоварване, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците – от 100 до 200 
лв.

4. за третиране на опасни  отпадъци без разрешение или при неспаз-ване 
на условията на издаденото разрешение – 200 лв.

(2) За повторно нарушение се налага глоба, в двоен размер.

(3) Приходите от глобите и санкциите постъпват в сметката за приходите 
на Общинския бюджет и се изразходват съгласно чл. 35, ал. 1 и ал. 3 от ЗУО.

Чл. 20. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(2)  установяването  на  нарушенията,  издаването,  обжалването  и 
изменението на наказателно постановление се извършва по ЗАНН.

Глава седма
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1.  "отпадък"  е  вещество,  предмет  или  част  от  предмет,  който  няма 
предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае 
или  е  длъжен  да  се  освободи.  вещества,  предмети  и  части  от  предмети, 
предадени  на  специализираните  фирми  за  третиране  на  отпадъците  от 
собственика,  или  от  упълномощено  от  него  лице,  също  се  определят  като 
"отпадъци"  до  момента,  в  който  възстановените  от  тях  материали  и 
произведената от тях енергия бъдат включени в производствения цикъл;
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2. "твърди битови отпадъци" са тези, които се получават в резултатна 
жизнената дейност на хората по домовете, в админис-тративните, социалните и 
обществените  сгради,  към  тях  се  приравняват  и  отпадъците  от  търговските 
обекти, занаятчийските дейности, обектите 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. "небитови отпадъци"  са  земни маси,  строителни отпадъци,  обор-ски 
тор,  отпадъците  от  растителен  произход  и  други  промишлени  нетоксични 
отпадъци;

4.  "производствени  отпадъци"  са  тези,  образувани  в  резултат  на 
промишлена,  занаятчийска  и  обслужваща  дейност  на  физическите  и 
юридическите лица;

5.  "опасни  отпадъци"  са  тези  отпадъци,  чиито  състав,  количество  и 
свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени 
като  такива  според  Базелската  конвенция  за  контрол  на  трансграничното 
движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

6.  "строителни  отпадъци"  са  отпадъците,  получени  в  резултат  на 
строителната дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване 
или реконструкция на сгради и съоръжения;

7.  "причинител  на  отпадъци"  е  физическо  или  юридическо  лице,  при 
чиято дейност се образуват отпадъци;

8.  "третиране  на  отпадъците"  е  събирането,  съхранението  и 
обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното 
им използване, рециклиране и възстановяване или произ-водството на енергия и 
материали от отпадъци;

9. "обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците 
(депониране,  рециклиране,  изгаряне,  неутрализиране  и  др.),  при  което 
опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях 
не превишава установените норми;

10. "депониране на отпадъците" е складирането на отпадъци повече от 6 
месеца  по  начин,  който  не  представлява  опасност  за  човеш-кото  здраве  и 
околната среда, и не се предвижда последващо третиране на отпадъците;

11. "повторно" е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от 
влизането  в  сила  на  наказателното  постановление,  с  което  нарушителят  е 
наказан за нарушение от същия вид;

12.  "съдове  за  твърди  битови  отпадъци"  са  контейнерите,  кофите  и 
кошчетата на обществени места, в които се изхвърлят отпадъците;
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13.  "прилежащи  части"  са  териториите  около  сградите,  павилио-ните, 
дворните места, паркингите, гаражите, автогарите, ж. п. гари, за поддържането на 
които са отговорни техните обитатели и ползватели;

14. "обществени места"  са  уличните платна,  площадите,  пешеход-ните 
алеи, парковете, кварталните градини, спирките на градския транс-порт, частите 
от тротоарите и др. подобни, предназначени за обществено ползване.

Глава осма
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата  наредба  се  издава  на  основание  чл.  22  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 19 от ЗУО.

§ 3. Размерът на санкциите и глобите се актуализират при всяко изменение 
на Закона за местното самоуправление и местната админис-трация, Закона за 
административните  наказания  и  нарушения  и  Закона  за  местните  данъци  и 
такси.

§ 4. Наредбата влиза в сила пет дни след приемането й от Общин-ския 
съвет – Червен бряг, и се разгласява чрез средствата за масово осведомяване.

§ 5. Изпълнението и контролът по спазването на наредбата се възлагат на 
кмета на общината и упълномощените от него длъжностни и физически лица.
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Т А Р И Ф А
за  заплащане  на зает обем  от  общинското депо  за  отпадъци 
по договор с промишлени предприятия, получили разрешение

от Община Червен бряг, и физически лица

№ Група Състав на отпадъците Съдържание на 
течности

лв./куб. м

1. І група

Твърди пластмасови, 
сгур, текстилни отпадъци, 
отпадъчен варовик, 
стъкло и строителни 
отпадъци

сухи, без течности 3.20

2. ІІ група

Формовъчни смеси, 
шлаки, пепел, каучукови 
отпадъци, дървесни 
отпадъци

до 5 % течни фракции 3.40

3. ІІІ група

Смоли, асфалт, заглинен 
пясък, тютюневи 
отпадъци, отсевки, 
втвърдени бои и лепила

до 10 % течни фракции 3.50

4. ІV група

Утайки, джибри, отпадъци 
от хранителната 
промишленост, винена 
кал, несъдържаща 
комплексни соли, 
включващи цианова група

до 20 % течни фракции 3.60
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