
ОБЩИНА
СТАМБОЛОВО

  
 

НАРЕДБА № 3 

О Б Щ И Н А     С Т А М Б О Л О В О 
О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т 

 
ЗА ПОДДЪРЖАНЕ , ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ 

НА  ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО 

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 1. Тази наредба урежда управлението  на отпадъците  с цел да се  предотврати 
,ограничи или намали вредното въздействие на  върху околната среда, както и заплащането 
на съответните услуги съгласно действащото законодателство. 
Чл. 2. Наредбата третира събирането, извозването  и обезвреждането  на следните видове 
отпадъци: 

(1) твърди битови отпадъци  от домакинства и стопанските обекти; 
(2) произведени отпадъци от стопанска дейност; 
(3) животински отпадъци и такива от селскостопанска дейност; 
(4) троителни отпадъци и земни маси; 
(5) твърди или течни битови отпадъци. 

Чл. 3. (1) С тази Наредба се определят задълженията , отговорностите  и 
взаимоотношенията между Община Стамболово от една страна и от друга - на 
специализираните  общински или частни фирми и предприятия , които извършват извозване 
на  отпадъци и почистване на  улици, булеварди, алеи, площади, и други обществени места . 

(2) Наредбата определя  задълженията на ръководителите на всички учреждения , 
обществени  и стопански организации, търговски обекти, фирми, дружества, банки, учебни 
заведения, собственици или наематели на жилища  и на гражданите  по отношение на 
ежедневното почистване и поддържане  на чистотата на прилежащите територии на 
ползваните от  тях имоти. 

(3) Наредбата е задължителна както за  всички физически и юридически лица, 
живеещи и работещи на територията на общината, така и за временно пребиваващите в нея. 
Чл. 4. (1) Финансирането на дейностите на  по чистотата, извършвани  от общината, чрез 
специализираните фирми  по чистота, се осъществява  чрез събиране на такса смет, такса за 
ползване на депото и субсидиране от общинския бюджет и други източници. 

(2) Годишният размер на таксата смет  се определя от Общинския съвет съгласно 
ЗМДТ, по предложение на общинската комисия по твърди битови отпадъци. 
 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА. 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ФИРМИ ПО ЧИСТОТА. 

Чл. 5. Кметът на общината планира, организира  и контролира дейностите по третиране на 
отпадъците на територията на общината, като за целта : 

(1) Изготвя  програма за управление на отпадъците съгласно  изискванията на Закон 
за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. 



(2) Разработва и предлага на Общинския съвет тарифа за цените на използването на 
общински депа  от предприятия, учреждения, търговски обекти, фирми и други 
организации при изхвърлянето на  разрешени от Община Стамболово  строителни и 
производствени отпадъци. 
(3) Оповестява видовете отпадъци, изхвърлянето на които на депото е забранено. 
(4) Осигурява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения, 
свързани с дейностите по третиране на битовите отпадъци. 
(5) Организира дни за  почистване на територията  на населените места  с участието 
на гражданите, фирмите, обществените организации и др. и осигурява  подходящи 
предметни  или парични награди за активно участващите. 

Чл. 6. (1) Производствените отпадъци от стопански предприятия р с изключение на 
опасностите, се извозват от тях след след разрешение на Общината или специализираните 
фирми  по чистота и след заплащане на такса за  ползване на депото. 

(2) животинските и селскостопанските отпадъци  се обработват и депонират  по 
указания на Хигиенно-епидемиологична инспекция /ХЕИ/ и Регионална  ветеринарно 
медицинска служба /РВМС/. Умрелите животни се третират  по указания на РВМС. 
(3) Строителните отпадъци  и земни маси се  извозват и депонират само след 
разрешение на Община Стамболово в определените за целта места  в района на 
депото  и след заплащане на такса за ползване на депото 
(4) Опасните отпадъци  от производствени дейности  се съхраняват, извозват  и 
обезвреждат съгласно законодателството, третиращо  опазването на околната среда . 
(5) При извозване и депортиране на големогабаритни и строителни отпадъци, лицата 
заплащат  и разходите за транспортирането , ако то е по заявка  по реда на чл. 7, т. 3. 
(6) Съгласно чл. 4, ал. 2 от ЗОВООС /ДВ86/97 г./ предаването и приемането на  
производствените, строителните  и опасните отпадъци се извършва  въз основа на 
договор. 

Чл. 7. Изпълнението на дейностите  по третирането на твърдите битови отпадъци /ТБО/ се 
осъществява от специализирани фирми  и предприятия, които са длъжни : 

1. Да организират извозването  на ТБО от съдовете за смет по график. 
 2. Да осигурява достатъчно количество съдове за ТБО, така че при определената 
честота  на извозване  да не се  допуска  препълването им. 

3. Да осигуряват  при заявка  от гражданите  извозването  на голямогабаритни  битови 
отпадъци и строителни отпадъци  от ремонт на жилища. 

4. Да поставят съдове за   ТБО на определените за това места, като не допускат 
разпиляване на  отпадъците при транспортирането. 

5. Периодично да измиват и дезинфекцират съдовете за смет. 
6. Да осигуряват  необходимите  транспортни  и технически средства  за 

организираните от община Стамболово дни за почистване на територията на населените 
места. 

7. Да почиства и поддържа чисти уличните платна, площадите, алеите, парковете, 
градинки, спирки на градския транспорт и други обществени места . 
 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ТБО 

 
Чл. 8. (1) Гражданите, учрежденията, търговските обекти, фирмите  и др. организации 
заявяват пред Община Стамболово желанието си  за участие в системата за разделно 
събиране на формуляр, съгласно  приложението към Наредбата  най-късно до 30.11.2004 г. 
на предшестващата година. 



(2) Община Стамболово определя районите, в които ще се въведе система за разделно 
събиране  на ТБО  в зависимост от възможностите за осигуряване  на системно  
събиране на разделно събраните  отпадъци  и броя на желаещите  от даден район да 
участват в системата. 
(3) Община Стамболово предоставя списъка  на включените  в системата на 
разделното събиране на данъчната администрация  за ползване на намалена тарифа за 
такса смет. 

Чл. 9. (1) Участващите в системата за разделно събиране на ТБО получават  безплатни 
полиетиленови  чувалчета  за разделно събиране от определената  от Община Стамболово 
фирма за тази дейност. 

(2) Пълните с разделно ТБО чувалчета се събират от определената общинска фирма  
периодично  по предварително  обявен  и широко  разгласен  график. 
(3) При предаване на вторични суровини срещу заплащане на отпадъци, подлежащи 
на   разделно събиране, не се намалява  таксата  и не се  предоставят полиетиленови 
чувалчета. 

Чл. 10. (1) Определените такси смет се намаляват  при участие в системата за разделно 
събиране както следва : 

1. с 50% - за гаражни , промишлени, търговски и други  производствени организации. 
2. със 70% -  за административни учреждения, организации с нестапанска цел, банки, 

офиси, други непроизводствени  фирми  и организации, които  формират ТБО основно от  
хартия. 

(2) Общинската комисия по ТБО, определя за всеки  конкретен случай  ползването  на  
намалена тарифа  по чл. 1и  уведомява  данъчните  органи, на които  е възложено 
събирането на таксата.  
 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, 

УЧРЕЖДЕНИЯТА , ФИРМИТЕ  И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
 
Чл. 11.  Гражданите, предприятията, учрежденията  и организациите  имат право: 

1. Да сигнализират за нарушения  от фирмите  и предприятията, извършващи 
дейности по третиране на битови отпадъци . 

2. Да сигнализират за неспазване  изискванията, произтичащи  от тази Наредба от 
граждани, предприятия, учреждения, фирми и др. 
Чл. 12. Гражданите, предприятията, учрежденията, фирмите  и други организации са 
длъжни: 

1. Да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове. 
2. Да не допускат  разпиляване  и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, да 

затварят капаците им  и да  поддържат чистотата около тях. 
3. Да се грижат  и съдействат за опазване съдовете за смет. 
4. Участващите в системата за разделно събиране на ТБО: 
а) да събират поотделно  в определените съдове  за ТБО /полиетиленовите чувалчета, 

контейнери/ следните отпадъци : 
- хартия в т.ч.  картон, велпапе  и мукава, амбалажна хартия  и вестници, списания, 

брошури, книги, архиви без машинка и др. 
- пластмаси  в т.ч. полиетилен високо налягане /торби от едър и дребен амбалаж/, 

полиетилен  ниско налягане /кофи, щайги, бидони , корита и др./, полистирол 
/кофички от кисело мляко, чашки от кафе  и др. напитки, чинийки за еднократна  
употреба и др./. 



- стъкла без капачки и др. примеси  в т.ч. безцветни трошки от куха стъклария, 
зелени  трошки, просто стъкло /прозоречно/ . 

- метали, в т.ч. стомана, чугун, алуминий от бита, месинг, бронз и мед от бита . 
б) да предават на определените от община Стамболово фирми  разделно събираните 

отпадъци  по предварително обявения от нея график. 
Чл. 13.  Забранява се : 

1. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги увредят  и 
замърсят в т.ч.течни, агресивни, строителни, лесно  запалими, експлозивни и други 
опасни отпадъци. 

2. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на сгурия и пепел, освен напълно изстинала. 
3. Изхвърлянето на животински и селскостопански  отпадъци на разрешение за тези 

цел места  или в съдовете за смет. 
4. Изхвърлянето на хартиени, пластмасови, стъклени и др. отпадъчни опаковки, 

обелки от семки, остатъци от храни  и други отпадъци  на обществени места . 
5. Миенето, регистрирането  и ремонтирането  на МПС на улиците, тротоарите, 

парковете, площадите  зелените площи, места за отдих и край поречия и водоеми. 
6. Започването на строителни и ремонтни дейности на сгради и други строителни 

обекти без надлежна ограда, осигуряваща  чистотата на тротоарите  и платежните 
части . 

7. Изгарянето на отпадъците, автомобилни гуми  и други силно димящи предмети в 
дворовете, улиците, площадите, парковете, градините  и поречията. 

8. Свободно пускането на кучета и извеждането им без повод и намордник. 
9. Почистването на тротоарите  и прилежащите  части на сградите  с миещи 

препарати, когато има опасност за намиращите се в близост дървета, храсти и 
тревни площи. 

10. Оставянето на  открито на трупове  на умрели животни или птици. 
11. Замърсяването на почвата с пестициди, соли, строителни и промишлени отпадъци. 
12. Изливането в канализацията на течни опасни вещества, моторни масла и други 

нефтопродукти. 
13. Повреждането  и разместването на съдове но ТБО от определените им места, а 

също и запалването на отпадъците  в тях. 
      

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
ОТГОВОРНОСТИ 

 
      Чл. 14. (1) Ръководителите на болнични заведения, учебни заведения  и учреждения 
носят отговорност за замърсяването  на прилежащите  към сградите  им територии  и 
улични тротоари. 

(2) Собственици  или наематели на търговски обекти /магазини/ и заведения  за 
обществено хранене, които обитават част от сградата, носят отговорност за чистотата 
на прилежащите  им тротоари. 
(3) Санитарно-хигиенните изисквания  и чистотата на пазарите  и прилежащите им 
части, местата за  улична търговия /сергии/, паркингите и прилежащите им части, 
началните  и крайните спирки  на градския транспорт се осигуряват от фирмите, 
които  ги  експлоатират, а се контролират от Община Стамболово. 
(4) Отговорност за изхвърлянето на производствени  и строителни, животински, 
селскостопански  или опасни  отпадъци  извън определени от Община Стамболово 
места, носят физическите и юридическите лица, които  ги изхвърлят, наредят да ги 
изхвърлят, както и водачите на МПС, които ги транспортират. 



(5) Специализираните фирми  по чистота носят отговорност за изпълнение на 
задълженията по чл. 7 от Наредбата.  

 
 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
КОНТРОЛ  И   АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 15. (1) Контролът по изпълнение на настоящата Наредба се осъществява от  Община 
Стамболово. 

(2)Правомощията на контролни органи по тази Наредба имат членовете на 
общинската комисия по ТБО. 
Чл. 16. (1) Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, 
определени със заповед на Кмета на общината. 

(2) Наказателните постановления  се издават от Кмета на Общината или от 
оправомощени от него лица. 
Чл. 17. Административно –наказателното производство се извършва по реда на ЗАНН. 
Чл. 18. Нарушенията на настоящата наредба се наказва с глоба : 
  
 
 
Наредбата е приета с Решение № 208 от 17.1998 г. на Общински съвет Стамболово. 
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