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ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  НА ТЕРИТОРИЯТА  

НА ОБЩИНА АНТОН  
РАЗДЕЛ І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.1. Тази наредба урежда : 
1. Правата и задълженията, по отношение на дейностите за управление на отпадъците 
на територията на община Антон, на физическите лица, които живеят или временно 
пребивават в общината, както и на юридическите лица, които осъществяват дейност на 
нейната територия. 
2. Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването 
и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово разпространени 
отпадъци и поддържането на чистотата на територията на община Антон . 
3. Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането 
на съответните услуги. 
4. Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
Чл.2.(1) Кметът на общината:  

1. Организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна 
територия, съобразно изискванията на ЗУО. 
2. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци /БО/ се 
обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда 
на Закона за обществените поръчки. 
3. Определя границите на районите, включени в системата на организирано 
поддържане на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район, 
и честотата на сметоизвозване.  
4. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите за услугите по 
управление на отпадъците и размера на такса ”битови отпадъци”.  
5. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, 
съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 
отпадъци. 
6. Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови и  строителни отпадъци или на други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци.  
7. Организира прилагането на системи за разделно събиране на битови отпадъци, вкл. 
отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи 
на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.  
8. Контролира дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и 
изпълнението на програмите за тяхното управление.  
9. Организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и последващия 
мониторинг на депата, намиращи се на територията на  съответната община.   
10. Отговаря за организирането и прилагането на система за разделно събиране на 
излезлите от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак. 
11. Отговаря за организирането на дейностите по събирането и съхраняването на 
излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно 
съхраняване.  
12. Определя местата за смяна на отработени моторни масла. 
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13. Определя местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба 
батерии. 
14. Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на 
отпадъците.  
15. Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на 
населените места с привличане на широко обществено участие.  
17. Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и 
юридическите лица относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците.  
(2) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската 
администрация за изпълнение на правата и задълженията си по управление на 
отпадъците. 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА  

Чл.З. Физическите и юридически лица имат право: 
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на 
дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистота. 
2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и 
настоящата наредба. 
3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено 
изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на 
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината. 
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.  
Чл.4. Физическите и юридически лица са длъжни: 
1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и да не допускат 
разпиляване на отпадъци извън тях. 
2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, 
на които са собственици, ползватели или наематели. 
3. Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи 
терени към сградите, дворните места и др.имоти, които притежават или стопанисват. 
4. Да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост, които 
ползват за търговска дейност на открито, вкл. обезпечаването им с необходимия брой 
кошчета. 
5. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки 
конкретен вид отпадък.  
Чл.5. ЗАБРАНЯВА СЕ: 
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места. 
2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването 
на оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно 
събиране на отпадъци . 
3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет. 
4.  Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места. 
5. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и 
селско стопански дейности.         
6. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните /за 
разделно събиране/. 
7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и 
здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, 
сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч./едрогабаритни, строителни, 
лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./ 
8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена 
жар. 
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9. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската 
администрация. 
10. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и 
извозването на отпадъците. 
11. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и 
изписването на знаци, символи и текстове по тях. 
12. Поставянето на излезли от употреба лампи, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови 
отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. 
13.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 
акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на 
електролит от негодни за употреба акумулатори. 
14. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, 
когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, 
обстоятелства. 
15. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и 
подземни води и в канализационната система; 
16. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 
водещо до замърсяване на земята и почвата. 
РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА  
Чл.6. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното 
разрешение по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 
Чл.7. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци, 
почистването на местата за обществено ползване, както и  снегопочистването на 
тротоарите, са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението на 
съответните дейности. 
Чл.8. Лицата по чл.7 са длъжни: 
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в 
съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и 
стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания . 
2. Да изготвят и съгласуват с общинска администрация, цялостна технологична и 
организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за БО и маршрути  
за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, графици 
за извършване на дейностите по почистване на обществените места, събиране и 
транспортиране на БО, измиване и дезинфекция на съдовете за БО, схема за 
организацията за обезвреждане на отпадъците на депо.  
3. Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и 
организационна схема на работа. 
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на 
дейността, незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат 
необходимите действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на 
работа. 
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените 
дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, съдове за БО и др/. 
6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности. 
7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за БО, съгласно утвърдения 
график. 
8. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба N9/28.09.2004г., за реда за 
оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на 
дейностите по отпадъците. 
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Чл.9. Лицата по чл.7 имат право: 
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи 
подобряване качеството на извършваните дейности. 
2. Да сигнализират общинска администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба 
и ЗУО извършени от граждани, фирми и др. организации. 
3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват. 
Чл.10. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на БО в депа или други 
съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, 
извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса 
“битови отпадъци” по реда, определен в  Закона за местните данъци и такси “Местни 
такси”от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Антон  

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ  

Чл.11.(1) Третирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при 
извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт 
на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя 
на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. 
(2) Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни 
маси /ЗМ/ и строителните отпадъци /СО/ (вкл. СО от вътрешни преустройства и текущи 
ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на изпълнителя по смисъла на чл.163, 
ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а контрола 
по изпълнение на горното е задължение на надзорника по смисъла на чл.168, ал.1 от 
ЗУТ.  
Чл.12. (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по 
чл. 144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното количество строителни 
отпадъци и излишни земни маси по време на строителството. 
(2) Главният архитект на Община Антон  , при издаване на разрешения за строеж за 
обекти на територията на общината, вписва като фактическо основание мястото за 
депониране на строителните отпадъци и земните маси.   
Чл.13. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения 
проект, като околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци. 
Чл.14. Депонирането /обработката/ на СО и ЗМ се извършва само на определените от 
кмета на общината площадки за СО и ЗМ. 

РАЗДЕЛ VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

Чл.15. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се 
третират:  
1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните 
компетенттни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл.5, 
ал.З на ЗУО; 
2. от лицата, на които е дадено разрешение по чл.37, регистрационен документ по 
чл.12, ал.4 или лиценз по чл.54, ал.1 от ЗУО. 
3. от оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за 
опазване на околната среда.  
Чл.16. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 
144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и вида на 
производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на 
инвестиционния проект. 
Чл.17 Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на 
производствени и/или  опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи  разрешение по 
чл.37 от ЗУО са длъжни: 
1. да водят отчетни книги, заверени от РИОСВ София ; 
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2. да изготвят годишни отчети по отпадъците,  екземпляр от които да представят в 
общинска администрация до 31 март на следващата година.     
Чл.18. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни 
отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено. 
 РАЗДЕЛ VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА  

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 
Чл.19.(1) Масово разпространени отпадъци са: 
1. отпадъци от батерии и акумулатори; 
2. излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 
3. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
4. отпадъци от моторни превозни средства; 
5. отпадъци от опаковки; 
6. излезли от употреба пневматични гуми. 
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не 
се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. 
Чл.20. Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за: 
1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори; 
2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба 
батерии и акумулатори по т.1; 
3. екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и 
отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени. 
Чл.21. Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на 
негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 
Чл.22.(1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат 
батерии са места за събиране на негодни за употреба батерии. 
(2) Лицата, които стопанисват обектите по ал.1, са задължени да предвидят места за 
поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да 
осигурят достъп до тях.  
Чл.23.(1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или 
обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да 
извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО.  
Чл.24.(1) Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно 
събиране на излезли от употреба лампи от домакинствата и от лицата, извършващи 
продажба на лампи на крайни потребители на територията й. 
(2) Лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да приемат 
обратно излезли от употреба лампи и да поставят в търговските си обекти табели с 
информация за възможните места за предаване на излезли от употреба лампи. 
Чл.25.(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или 
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да 
извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.37 от ЗУО. 
Чл.26.(1) Общината определя местата за смяна на отработените моторни масла на 
територията й и информира обществеността. 
(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват сервизите и 
бензиностанциите, отговарящи на изискванията на наредбите по чл.2З ал.2. 
(3) Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и 
трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си 
обекти списъка на определените по ал.1 места. 
Чл.27(1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на 
излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответното разрешени по чл.37 от ЗУО. 
(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба пневматични гуми е 
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задължение на лицата, получили разрешение по чл.37 от ЗУО за съответната дейност. 
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.  
Чл.28. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават 
излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове. 
Чл.29.(1) Дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или 
обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /МПС/, компоненти и 
материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответно 
разрешение по чл.37. от ЗУО 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 
изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни 
превозни средства (ДВ.бр.104/2004г.) и Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ.бр.29/1999г./.  
чл.30.(1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и 
оползотволяване на отпадъците от опаковки се идвършват от лица, притежаващи 
съответните разрешения или регистрационни документи, издадени по реда на глава 
пета, раздел ІІІ от ЗУО.          
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. 

РАЗДЕЛ VІІІ. КОНТРОЛ  
Чл.31. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от упълномощени със 
заповед на кмета на общината длъжностни лица, които сътавят предписания със 
задължителен срок за отстраняване на нарушенията и/или актове на нарушителите. 

РАЗДЕЛ ІХ: АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл.32.(1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се 
наказват с глоби, както следва:  

1. за нарушения по чл.4 и чл. 5  - от 50 лв. до 100 лв.; 
2. За други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 100 лв. 

(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен 
размер. 

Чл.33(1)  За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци 
или юридическите лица се наказват с имуществена санкция,  както следва: 
1. за нарушения по чл. 4 и чл. 5  –  от 100 лв. до 200 лв.; 
2. за нарушения по чл. 8  - от 300 лв. до 500 лв.; 
3. за нарушения по други условия и ред за предаване, събиране, включително разделно, 
превозване и претоварване, на битови и строителни отпадъци, регламентирани в 
настоящата наредба  - от 100 лв. до 200 лв. 
           (2) При повторно нарушение на едноличните търговци или юридическите лица 
се налага временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или 
дейност. 
Чл.34.(1) Нарушенията по чл.35 и 36 се установяват с акт на длъжностните лица, 
определени от кмета на общината. 
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от 
упълномощено от него лице. 
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания.  

Чл.35 1. Настоящата  наредба е приета с Решение №278  от протокол № 
20/28.10.2009 г.  заседание на Общински съвет- Антон ,  

    2.Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Антон ; 

3. Наредбата влиза в сила след влизане на решението, за приемането й на ОБС в 
законна сила 


