
 

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА  

НАРЕДБА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА  

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 1 

/1/С тази Наредба се уреждат ; 

1. Правата и задълженията на общинската администрация, на 

гражданите, ръководителите на всички учреждения, обществени и стопански 

организации, търговски обекти, фирми и дружества, военни поделения, учебни 

заведения, собственици или наематели на жилища във връзка с дейностите по 

третиране на твърдите битови отпадъци ,/ТБО/ и подържане чистотата на 

населените места. 

Я.Определянето на размера и реда за заплащане на такса за битови 

отпадъци по Закона за местните данъци и такси. 

3.Глобите и санкциите за нарушаване на разпоредбите на настоящата 

Наредба. 

/2/Наредбата е задължителна както за всички живеещи или работещи на 

територията на Община Горна Малина така и за всички временно пребиваващи в 

нея. 



/З/Наредбата третира обирането, извозването и обезвреждането на следните 

видове отпадъци: 

- ТБО от домакински и стопански обекти; 

- производствени от стопанска дейност; 

- строителни отпадъци и земни маси; 

- опасни отпадъци. 

РАЗДЕЛ ВТОРИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Член 2 

/1/Общинската администрация е длъжна да планира, организира и 

контролира дейностите по третиране на ТБО на територията на Общината и 

подържането на чистотата в населените места. 

За. целта кмета на общината, респективно общинската администрация : 

1.Разработва програма за управление на дейностите по Отпадъци, съгласно 

изискванията чл.28 от Закона за ограничаване на вредното въздействие върху 

околната среда . 

2.Организира извозването на ТБО от съдовете за смет по график, разработен 

съобразно възможностите на общината и носи отговорност за спазването му. 

3.Осигурява условия за изграждането и подържането па регионалното депо 

за ТБО в землището на с.Горна Малина , в съответствие с изискванията на 

нормативната уредба по околна среда. 

4.Разрешава на притежателите на битови и строителни отпадъци сами да 

ги извозват до определените за целта места. 

5.Определя терен за депониране на строителни отпадъци и земни маси, 

начина на депониране и възстановяване на терена след завършване на 

депонирането и маршрута за депониране на отпадъците. 

6.Определя прилежащите части към сгради и терени, отговорността за 

подържане на чистотата която носят живеещите в тях или експлоатиращите ги. 

7.Предлага за утвърждаване от Общинския съвет на такси по Закона за 

местните данъци и такси , в размер покриващ разходите по извършване на 

дейностите свързани с третирането на ТБО. 

8.Предлага за утвърждаване от Общински съвет на места за поставяне на 

съдове за събиране на негодни за употреба батерии, като местата задължително 

включват местата за продажба на батерии, 

9.Разработва тарифа за цените за използване на общинските депа от 

предприятия, учреждения, търговски обекти, фирми и други организации при 

изхвърлянето на разрешени от общината строителни и производствени отпадъци. 

10. Определя местата за разлепване на афиши, плакати, некролози, и др. 



11.Организира дни за почистване територията на населените места с 

участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като 

осигурява необходимите транспортни средства.  

12.Информира обществеността за местата за смяна на отработени масла, 

включително сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на отработени 

масла на територията на Община Горна Малина.  

13. Контролира спазването на Наредбата и санкционира нарушителите.  

14. (В сила от 1 януари 2002г.) Осигуряват организирането и  

прилагането на система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от 

лицата, извършващи продажба на крайни потребители, разположени в общината, в 

следствие на което: 

- определят местата за разполагане, организират и осигуряват оборудването  

на пунктовете за събиране на територията на общината или осигуряват подвижни  

събирателни пунктове за събиране; 

- организират събирането и съхранението на излезлите от употреба лампи  

от лицата извършващи продажба на крайните потребители;  

- осигуряват предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните  

излезлите от употреба лампи от лицата, притежаващи съответното разрешение по  

чл.37 от ЗОВВООС; 

- информират за местата за събиране на излезли от употреба лампи, както и 

за датите за провежданите кампании. 

/2/Работниците събиращи ТБО в сметосъбирачката задължително измитат и 

връщат обратно в съдовете разпилените около тях отпадъци. Събраните от 

сметосъбирачите ТБО се извозват  и депонират единствено на депото в с.Горна 

Малина. 

Член 3 

/1/Кметовете и кметските наместници по населени места контролират 

спазването на Наредбата.  

/2/Следят за спазването на графика за сметоизвозване, сигнализират за 

неспазването му и носят отговорност за образуване на криминални сметища. 

/3/Организират почистването на уличните платна, площади, спирки и други 

обществени територии в съответното населено място.  

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Член 4 

/1/Гражданите, фирмите и другите организации имат право: 1.Да 

изискват от общинската администрация да изпълнява 

задълженията си по чл.2;  
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2.Да сигнализират общинската администрация за нарушения от 

страна на работниците по сметосъбирането.; 

З.Да правят предложения за подобряване организацията и 

осъществяването на дейностите по  ограничаване вредното въздействие върху 

околната среда. 

4.Право да поставят съдове за събиране на негодни за употреба батерии на 

местата определени от ОбС - Горна Малина имат лицата притежаващи 

разрешение за събиране по чл.37, ал.1 от ЗОВВООС. 

/2/Гражданите, фирмите, търговските обекти , заведенията за обществено 

хранене, производствените предприятия и други организации са длъжни: 

1.Сами да осигурят стандартни съдове за смет съобразно жизнената, 

търговска или производствена дейност, така че при определената честота на 

извозване да не се допуска препълването им. 

2.3а търговските обекти и заведенията за обществено хранене съдове смет 

да бъдат така разпределени, че да не се допуска замърсяване на прилежащите 

територии. 

З.Да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове и места. 4.Да не 

допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, да 

затварят капаците им и да осигуряват подържане на чистота около тях. 

5.Да подменят кофите за ТБО, които не може да бъдат обслужвани от 

сметоеъбирачката. 

6.Да почистват редовно в т.ч. и от сняг прилежащите части към сградите, 

дворните места и другите терени, в които живеят или стопанисват. 

7.Да заплащат таксите за битови отпадъци в определения от общината 

размер и по ред в съответствие със Закона за местните данъци и такси. 

8.Фирмите са длъжни да водят отчетност за вида и количествотоД или тЗ/ 

на отпадъците които генерират. 

9.Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се 

третират от причинителя в съоръжения съгласно утвърдения проект за 

производствена дейност и при условията на чл.4, ал.З. от ЗОВВООС или от лица на 

които е дадено разрешение по чл.37 от ЗОВВООС. 

10.Третирането на опасни отпадъци на територията на Община Горна 

Малина се извършва само с разрешение по чл.37, ал.1 и 2 от ЗОВВООС. 

11.Физическите и юридическите лица предлагащи за продажба моторни и 

трансмисионни масла, поставят в търговските си обекти списък на местата за 

смяна на отработени масла. 

12.Лицата извършващи продажба на лампи на крайните потребители са 

задължени безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи в 

количество не по голямо от количеството на еднократно закупените от клиента 

лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигурят и безопасното им 

съхраняване. Същите са задължени да поставят в търговските обекти табели 

указващи възможните места за предаване на излезлите от употреба лампи, начина 

за връщане и общинските системи за събиране, които могат да ползват. 

4 



/З/Забранява се: 

1.изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанска 

дейност, освен на определените за целта места; 

2.изпускането в атмосферата на замърсители от промишлени или 

непроизводствени сгради, както и от търговските обекти и заведенията за 

обществено хранене, превишаващи пределно допустимата концентрация; 

3.изхвърлянето на оборска тор, животински отпадъци и такива от 

селскостопанска дейност, освен определените за целта места; 

4.изхвърлянето в съдовете за ТБО на твърди или течни опасни отпадъци, 

избухливи и токсични вещества, строителни отпадъци, растителни остатъци, не 

загасена сгурия и пепел; 

5.да се оставят на открито трупове на умрели животни и птици, както да се 

замърсява почвата с пестициди, соли и промишлени отпадъци; 

6.изхвърлянето на битови,строителни отпадъци и земни маси на 

територията на населените места и землищата около тях, освен на определените за 

целта места; 

7.миенето гресирането на моторни превозни средства на улиците, 

тротоарите, паркингите, площадите и други обществени места; 

8.изхвърлянето в канализационните системи и подземните води на течна 

оборска тор, течни опасни вещества и отпадъци, отработени масла и други 

отпадъчни нефтопродукти; 

9.директното отвеждане на дим и газове през прозорците, витрините, 

стените, балконите и стълбищата на жилищните и обществени сгради; 

10.изхвърлянето на отпадъци, заемането на тротоарите 

и   уличните   платна   с   амбалаж,   стоки   или   строителни   

материали,   извън необходимото технологично време за извършване на 

товаро-разтоварни работи; 

11. изхвърлянето отпадни води от жизнената дейност, освен в 

канализационните системи или септични ями; 

12.повреждането и разместването на съдове за ТБО от определените им 

места, а също и запалването на отпадъци в тях; 

13.поставянето на обяви , афиши, плакати и други на места извън 

определените за целта; 

14.смяната на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта; 

15.поставянето на излезли от употреба лампи, негодни за употреба батерии и 

акумулатори в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други 

отпадъци; 

16.целенасоченото чупене, изгарянето и обезвреждането в депа на излезли от 

употреба лампи; 

/4/ Изм. с Решение № 891 от 03.07.2019 год. на Административен 

съд София област Дейностите по събирането, съхраняването, 

преработването, обезвреждането и транспортирането на отработени масла и 

отпадъчни нефтопродукти се извършва от лица, притежаващи съответното 

разрешително. 

/5/Ночистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, 

автогари, ж.п.спирки се осигуряват от лицата, които ги стопанисват и 

експлоатират. 



/6/Фирмите и организациите, които образуват отпадъци извън битовите, са 

длъжни да организират сами обезвреждането и извозването им до общинските 

депа, ако за депонирането имат разрешение от общината. 

/7/За депонирането на небитови отпадъци в случаите по ал.1 се заплаща за 

ползване на депото по цени, определени с тарифа /одобрена от Общинския съвет/. 

Член 5 

Отговорност за спазване разпоредбите на член 4 носят: 

1.Ръководителите на фирми, учреждения, търговски обекти и други 

организации по отношение на сградите, имотите или терените, които стопанисват 

както и прилежащите терени. 

2.Гражданите - по отношение на индивидуалните сгради, дворове и 

съоръжения с прилежащите им територии. 

3.Председателите на домсъветите, домоуправителите - по отношение на 

общите части на сградите, предназначени за ползване от обитателите и 

прилежащите територии. 

4.Собствениците на МПС - по отношение чистотата на местата за 

паркиране и терена около тях. 

Член 6 

/1/Фирмите и организациите, които образуват отпадъци извън битовите, 

са длъжни да организират сами обезвреждането и извозването им до общинските 

депа, ако за депонирането имат разрешение от общината. 

/2/За депонирането на небитови отпадъци в случаите по ал.1 се заплаща 

за ползване на депото по цени, определени с тарифа /одобрена от Общинския 

съвет/. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ФИНАНСИРАНЕ 

Член 7 

Общината осигурява средствата, необходими за извършване на 

дейностите по третиране на ТБО основно от такса за битови отпадъци, определена 

съгласно Закона за местните данъци и такси, от плащания за ползването на депото 

за ТБО по чл.6 ал.2 и от други източници. 



Член 8 

За районите, в които не е организирано събиране и извозване на битови 

отпадъци, Общинският съвет определя такса само за ползване на общинското депо 

за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 

Член 9 

Таксите се заплащат от собствениците на недвижимите имоти или 

ползвателите в сроковете, определени със Закона за местните данъци и такси. 

Член 10 

За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия 

месец. 

Член 11 

Таксата се определя в годишен размер с решение на Общинския съвет, 

въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. събирането на ТБО и транспортирането им до депата; 

2. поддържане и експлоатация на депата; 

3. почистване на улиците, площадите и другите територии от населените 

места за обществено ползване. 

Член 12 

Размерът на таксите се определя както следва: 

1.3а жилищни и вилни имоти на граждани пропорционално върху 

данъчната оценка на недвижимите имоти. 

2.3а нежилищни имоти - в левове в зависимост от броя и вида на съдовете 

за изхвърляне на битовите отпадъци. Когато не може да се установи за всеки 

отделен имот видът и броя на използваните съдове, размерът на таксата се 

определя пропорционално върху данъчната оценка, която е отчетната им стойност 

по Закона за счетоводството. 

Член 13 

Когато в течение на годината поради обективни причини разходите по 

чл.11 значително превишават разчетените по план-сметката, Общинският съвет 

може да увеличи размера на таксата по реда на този раздел. 



Член 14 

Таксата по чл.8 се определя с решение на Общинския съвет, като част от 

размера на таксата по чл.11 в зависимост от количеството на битовите на основата 

на разходите за поддържане на депото за БО и на разходите за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населеното място. 

Член 15 

/1/Тарифите за заплащане използването на общинските депа при 

изхвърлянето на разрешени строителни и производствени отпадъци се определят 

от Общинския съвет на основата на разходите, свързани с придобиване на терена 

за депо, разходите за закриване и рекултивация и разходите за експлоатация и 

поддържане на депото. 

/2/Цените в тарифата по ал.1 се определят по вид и количество/! или 
т3

/ 

за строителни и производствени отпадъци. 

/3/Дължимите суми по тарифата се заплащат па общината. 

РАЗДЕЛ ПЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО- 

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 16 

/1/Нарушенията на настоящата Наредба се констатират с актове за 

установяване на административно нарушение от кметовете на кметствата и 

кметските наместници или от упълномощенргге от кмета на общината лица. 

/2/Наказателните постановления се издават от кмета на общината въз 

основа на акт, съставен от органите по ал.1. 

/3/Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

измененията на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

Член 17 

/1/За нарушение на Наредбата на физическите лица се налага глоба, 

както следва: 

1.3а изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места от 50 до 250 

лв. в зависимост от количеството и опасността на отпадъка. 

2.3а неподдържане чистотата на прилежащите към сградите територии 

-от 10 до 50 лв. 

3.3а повреждане съдовете за ТБО - от 5 до 60 лв. 

4.3а други нарушения на разпоредбите на Наредбата-от 5 до 20 лв. 



/2/При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер, а при 

следващи - в петорен размер. 

Член 18 

/1/За нарушение на разпоредбите на Наредбата на еднолични търговци 

или юридически лица се налагат глоби и имуществени санкции както следва: 

1. За изхвърляне на отпадъци на неразрешени затова места от 100 лв. до 

2 000 лв. в зависимост от количеството и опасността на отпадъка. 

2.3а неподдържане чистотата на прилежащите към сградите територии 

-от 20 до 100 лв. 

3.3а поврежданена съдовете заТБО от 20 до 200 лв. 

4.3а други нарушения на разпоредбите на Наредбата от 15 до 100 лв. 

/2/При повторно нарушение се налага глоба, съответно санкция в двоен 

размер, а при следващи в петорен. 

/З/Имуществена санкция се налага по реда на Наредбата за реда за 

определяне и налагане на санкции при утвърждаване и замърсяване на околната 

среда над допустимите норми /ДВ бр. 15/93 г., ДВ 101/95 г. и ДВ бр.34/97г./. 

Член 19 

Приходите от глоби постъпват в общинския бюджет - общински фонд по 

опазване на околната среда 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1.По смисъла на тази Наредба: 

1."Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, за който няма 

предварително непосредствено приложение или от който притежателят желае или 

е длъжен да се освободи. Вещества, предмети или части от предмети, предадени на 

специализираните фирим 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. 

2."Битови отпадъци" ся 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 па 

опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да 

попречр! на третирането им съвместно с битовите. 



3."Строителни отпадъци" са отпадъците получени в резултат на 

строителната дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване и 

реконструкция на сгради и съоръжения. 

4. "Производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на 

промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и 

юридическите лица. 

5."Опасни отпадъци" са тези, чийто 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."Съдове за смет" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в 

които се събират ТБО. 

7."Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни 

места, паркинги, гаражи, автогари, ж.п.спирки, за поддържане чистотата на които 

па отговорни техните обитатели или ползватели. 

8"Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, 

спирки, речни корита и други подобни, каито не са определени като "прилежащи 

части". 

9"Повторно" е нарушение, 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.18 от Закона за 

ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и 

чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

§2.Наредбата влиза в сила в 7 дневен срок след приемането и от 

Общинския съвет. 

§3.Наредбата е приета от Общинския съвет на Община Горна Малина с 

Решение N 124 от Протокол № 7 от 07.11.2001 год. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА МАЛИНА 

2001 ГОДИНА 
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