
                           
 

НАРЕДБА № 4 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

(отм. с Решение №268, Протокол №41 от 19.11.2010 г.) 
 

                                      
     РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
     ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
     Чл. 1. С тази Наредба се уреждат: 
1. правата и задълженията на гражданите, стопанските предприятия, търговските обекти, 
учрежденията, фирмите и други организации, както и на общинската администрация във връзка с 
осъществяването на дейностите по управление на отпадъците на територията на община Сатовча; 
     2. размера и реда за плащане на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и 
такси; 
     3.  глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата Наредба; 
 
     РАЗДЕЛ ВТОРИ 
     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ   
 
     Чл. 2. (1) /изм. Решение № 166/27.01.2005 г./ В състава на общинска администрация кметът на 
общината назначава Специализирано звено за управление на отпадъците от служители и 
работници, които по статут са: 

- специалист еколог 
- специализирани работници 
- несписчен състав 
- работници по програмата за временна заетост. 

     (2) За ръководител на звеното се определя щатен служител на общината, а останалите членове 
са инспектори по отпадъците. 
     (3) При изпълнение на своите задължения инспекторите по отпадъците удостоверяват 
пълномощията си със служебна карта и отличителен знак и упражняват дейността си в 
определения им район. 
     Чл. 3. Специализираното звено по управление на отпадъците: 
     1. контролира изпълнението на Програмата и Наредбата за управление на отпадъците и 
санкционира нарушителите в предвидените случаи; 
     2. ежегодно изготвя доклад до Общински съвет за констатациите и взетите решения; 
     3. определя и маркира местата на съдовете за твърдите битови отпадъци; 
     4. контролира поддържането на чистотата на парцелите и свободните терени; 
     5. предлага за утвърждаване от Общинския съвет размера на таксата за битови отпадъци 
съгласно Закона за местните данъци и такси; 
     6. организира дни за почистване на територията на населените места с участието на 
обществеността; 
     Чл. 4. /изм. с Решение № 166/27.01.2005 г./ Общинският съвет приема: 
     1. Програмата и Наредбата за управление на отпадъците 
     2.  Годишния размер на таксата “Битови отпадъци”. 
       
     РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
     ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 
 
     Чл.5. Гражданите, ръководителите на предприятия, учреждения, търговските обекти, фирмите и 
други организации имат право: 
     1. да изискват от Общинска администрация да изпълнява задълженията си по чл. 2 от 
Наредбата; 
     2. да сигнализират Общинска администрация за неспазване на изискванията на тази Наредба; 
     Чл. 6. Гражданите, физическите и юридически лица на територията на общината са длъжни: 



     1. да почистват редовно прилежащите терени към сградите, в рамките на парцелите в които 
живеят или стопанисват, както и тротоарите, прилежащи към тях 
     2. да изхвърлят твърдите битови отпадъци само в определените за целта съдове 
     3. да заплащат таксата за битови отпадъци в определения от общината размер и ред в 
съответствие със ЗМДТ= 
     Чл. 7.  Забранява се: 
     1. изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци: 
     а) които отделят неприятна миризма 
     б) течни 
     в) строителни 
     г) опасни - взривоопасни, разяждащи, окисляващи, силно възпламеняеми, инфекциозни 
     2. паленето на отпадъци в съдовете за ТБО 
     3. паркирането на превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и извозването 
на ТБО 
     4. миенето, гресирането и ремонтирането на МПС на улиците, площадите и др. места за 
обществено ползване 
     5. движението по улиците на транспортни средства със замърсена ходова част. 
     Чл. 8. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, спирките за 
междуградски транспорт и др. подобни се осигурява от лицата, които ги стопанисват и 
експлоатират. 
     Чл. 9. Отговорност за спазването на членове 6, 7 и 8 носи: 
     1. ръководителят на предприятието, учреждението, търговския обект, фирмата или друга 
организация, които стопанисват сградата, дворното място или друг терен 
     2. собственикът или наемателят, който обитава еднофамилно жилище. 
      
     РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
     АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
     
     Чл. 10. (1) Нарушителите на разпоредбите на чл. 6, 7 и 8 от Наредбата се наказват с глоба: 
     а) от 10 лв. до 100 лв. - за физическите лица 
     б) от 10 лв. до 500 лв. - за лицата, регистрирани по Търговския закон. 
     (2) При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. 
     Чл. 11. (1) /изм. с Решение № 166/27.01.2005 г./ Актосъставители по настоящата Наредба са: 
     1. ръководителят на специализираното звено по отпадъците 
     2. инспекторите по отпадъците 
     3. кметовете на кметства. 
     (2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощен негов 
заместник. 
     (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. 
        
 
 
     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
     § 1. / изм. С Решение № 166/27.01.2005 г./ Настоящата Наредба се издава на основание чл.22 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 ал.1 от Закона за 
управление на отпадъците. 
     § 2. Наредбата е приета от Общински съвет с.Сатовча с Решение №218 на Протокол №18 от 
07.02.2001 год. 
     § 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на общината, който може да дава 
тълкувания по нея. 
 
         
 


