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Приложение №1 
 

НАРЕДБА  
за  организацията  и  финансирането  на  дейностите  по  

третиране  на  отпадъците  на  територията  на   
Община  Сопот  

 
 

Глава  първа  
ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ  

 
Чл.1 С тази наредба се уреждат: 
(1) Условията и реда за осъществяване на дейностите по битови, строителни и 

други отпадъци и контрола по депонирането на територията на Община Сопот. 
(2) Правата и задълженията на Общината, физическите и юридическите лица, и 

едноличните търговци и във връзка с осъществяването на дейностите по управление на 
отпадъците. 

(3) Определяне на реда и размера на заплащане на такси за третиране на твърди 
битови отпадъци (ТБО) и на други услуги по третиране на отпадъците. 

(4) Глобите и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба. 
 
Чл.2 Финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на 

общината се осъществява от общинския бюджет. 
 
 
 

Глава  втора  
ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  КМЕТА  И  ОБЩИНСКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
 

Чл.3 (1) Кметът на Общината планира, организира и контролира дейностите по 
третиране на отпадъците на територията на Община Сопот. 

(2) За осъществяване на дейностите по третиране на отпадъците общинската 
администрация: 

1. Разработва програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие 
с изискванията на Закона за управление на отпадъците и съответната нормативна 
наредба. 

2. Проучва потребностите на населените места в Общината, свързани с третиране 
на битови и строителни отпадъци.  

3. Осигурява съдовете за ТБО на територията на Общината. 
4. Определя местата за поставяне на съдовете за ТБО на територията на 

Общината. 
5. Организира извозването на ТБО от съдовете за смет по график. 
6. Строителните отпадъци се събират и извозват в осигурени от Общината съдове, 

при поискване от извършващия строителни дейности. 
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7. Организира и осигурява рекултивирането и закриването на нерегламентираните 
депа на територията на общината. 

8. Определя местата за разполагане на площадки за временно съхранение на 
излезли от употреба МПС.  

9.  Определя местата за смяна на отработени моторни масла, тяхното събиране и 
последващото им третиране. 

10.Определя местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 
акумулаторни батерии. 

11.Организира система за разделно събиране на излезлите от употреба от бита 
луминесцентни и други осветители, съдържащи живак. 

12.Контролира спазването на изискванията на наредбата чрез специализирани 
контролни органи и санкционира нарушителите в предвидените случаи. 

13. Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения на 
наредбата и правят предложения, свързани с дейностите по третиране на битовите и 
строителните отпадъци на територията на Община Сопот. 

 
 
 

Глава  т р е т а  
ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ФИЗИЧЕСКИТЕ  И  

ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА  И  ЕДНОЛИЧНИТЕ  ТЪРГОВЦИ  
 
 

Чл.4 (1) Физическите и юридически лица, едноличните търговци и други 
организации имат право: 

1. Да сигнализират общинската администрация за неспазване на изискванията, 
произтичащи от тази наредба от граждани, фирми и други организации. 

2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения от фирми, 
извършващи дейностите по събиране, извозване, третиране и демонтиране на битови 
отпадъци. 

3.  Да правят предложения за подобряване организацията и осъществяването на 
дейностите по управление на отпадъците. 
        (2) Физическите и юридически лица, едноличните търговци и други организации 
са длъжни: 

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

ТБО и да осигуряват поддържането и чистотата около тях. 
      3. Да заплащат таксите за ТБО в определения от Общинския съвет размер по 

реда на ЗМДТ. 
      4. Да се грижат и съдействат за опазването на съдовете за смет. 
 
Чл. 5 Забранява се на физически и юридически лица, еднолични търговци и други 

организации: 
1. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги увредят или 

замърсят, в т.ч. течни, агресивни, боядисващи, строителни, леснозапалими, горящи, 
експлозивни и токсични отпадъци. 

2. Изхвърлянето на битови, строителни и земни маси в реки, дерета и други, освен 
на определените за тази цел депа. 
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3. Заемането на тротоари и улични платна от строителни отпадъци, горивни 
материали и други без разрешение на общинска администрация и платен наем за заета 
площ.  

4. Движението по улиците на транспортни средства със замърсена ходова част и 
неуплътнени каросерии при транспортирането на насипни материали, селскостопански 
продукти и др. 

5. Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ ползването и  
почистването им. 

 
Чл.6 Отговорност за спазване на разпоредбите по Чл.4 и Чл.5 носят: 
1. Ръководителите на фирми и организации. 
2. Собственикът, а ако жилището е отдадено под наем – наемателят. 
3. Управителят или управителният съвет на общото събрание на собствениците на 

многофамилни жилищни сгради.  
 
Чл.7 (1) Предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и други 

организации, както и гражданите, които образуват строителни и производствени 
отпадъци са длъжни сами да организират извозването им, самостоятелно или с помощта 
на Общината до депото за отпадъци при издадено разрешение от общинска 
администрация. 

(2) За депонирането на строителни отпадъци в случаите по ал.1 се заплаща сума 
по тарифа, определена от Общински съвет – Карлово / Регионално депо за отпадъци за 
общините Карлово, Сопот и Хисаря, отговарящо на изискванията на Националното 
законодателство и Директива 1999/31/ЕС/.  

(3) Предприятията, фирмите, учрежденията, търговските обекти и други 
организации са длъжни сами да организират събирането, съхраняването и 
обезвреждането на опасните отпадъци, съгласно действащите разпоредби, съгласно 
действащите разпоредби. 

 
 
 
 

Глава  че твърт а  
ТАКСИ  

 
Чл.8 За услугите по събирането, извозването и третирането на отпадъците 

Общинският съвет ежегодно определя такси за всяко населено място на територията на 
общината, съгласно ЗМДТ. 

 
Чл.9 Не се събират такси за сметосъбиране и сметоизвозване по Чл.8 за имоти, 

които няма да се ползват целогодишно и е подадена данъчна декларация за това в 
данъчна служба по местонахождението им от собственика или ползвателя до края на 
предходната година. 

 
Чл.10 Таксата се заплаща заедно с данъка върху недвижимите имоти в 

определените срокове. 
 
Чл.11 Таксата се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз 

основа на одобрена план-сметка. 
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Глава  пе т а  
КОНТРОЛ  И  АДМИНИСТРАТИВНО -НАКАЗАТЕЛНИ  

РАЗПОРЕДБИ  
 

Чл.12 Общинската администрация контролира изпълнението на всички 
изисквания и задължения на тази Наредба от гражданите, предприятията, 
учрежденията, търговските обекти, фирмите и други организации и ги санкционира. 

 
Чл.13 Кметът на общината определя  със заповед длъжностните лица, които 

извършват контролни дейности по Чл.12. 
 
Чл.14 При констатиране на нарушения на разпоредбите от настоящата Наредба, 

контролните органи съставят актове на виновните физически и юридически лица и 
еднолични търговци. 

 
Чл. 15 (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лева физическо лице, което: 
1. Изхвърля отпадъци на неразрешените за това места. 
2. Нарушава наредбите за депониране на строителни и производствени отпадъци в 

определените за това места. 
3. Замърсява и не поддържа прилежащите към сградите територии. 
4. Нарушава Чл.5 от настоящата наредба. 
5. Не предаде излязло от употреба МПС на площадка за временно съхраняване или 

в центровете за разкомплектоване, или не го съхранява в имот, негова собственост. 
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер. 
(3) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно 

замърсяването на околната среда, установени при извършването им, овластените за това 
органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от 5 до 10 лв. 

 
Чл.16 (1) Наказва се с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 700 до 

2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, когато: 
1. Извърши нарушение по Чл.15 ал.1 т.1,2 и 3 от настоящата Наредба. 
2. Нарушава изискванията по тази Наредба за третиране и транспортиране на 

битови, строителни, производствени и строителни отпадъци.  
3. Не води отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците. 
(2) При повторно нарушение глобата, съответно санкцията се налага в двоен 

размер. 
 
Чл.17 (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината въз 

основа на акт, съставен от служителите, извършващи контролната дейност. 
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН. 
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Глава  шеста  
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  

 
§1. Настоящата Наредба се издава на основание чл.19 от ЗУО и чл.22 от ЗМСМА. 
 
§2. Наредбата е приета от Общински съвет – Сопот с Решение №151, взето с 

протокол №24 от 25.11.2004 год. 
§3. Настоящата Наредба влиза в сила 10 (десета) дни след публикуването и в 

местната преса. 
  
§4. Изпълнението и контрола на Наредбата се възлага на Кмета на Община Сопот. 
 
 
 


