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ОБЩИНА СТРАЖИЦА
НАРЕДБА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
СТРАЖИЦА
Приета с Решение 475/22.04.2014 г./ Изменена и допълнена с Решение №707/31.07.2019 година,
изменена и допълнена с Решение №764/30.09.2019 г./
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Наредбата е във връзка с чл.22 и на основание чл. 19 от Закона за управление на
отпадъците.
Чл.2 (1) Тази Наредба урежда:
1.Правата и задълженията на общинската Адмнистрация, физическите и юридически лица,
свързани с управление на видовете отпадъци на територията на Община Стражица.
2.Екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения,
решения, действия и дейности свързани с образуването и третирането им, както и формите на
контрол върху тези дейности.
3.Наредбата действа на територията на община Стражица, като определя условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на
Община Стражица.
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Чл.3 (1) Наредбата третира и разделното събиране, превозване, складиране, преработване и
обезвреждане на следните видове отпадъци на територията на Община Стражица и се прилага за:
1.Биоразградими отпадъци/ Биоотпадъци/ ;
2.Твърди битови неопасни отпадъци/ТБО/;
3.Строителни отпадъци/СО/;
4.Производствени отпадъци/ПО/;
5.Излезли от употреба луминесцентни и други лампи /съдържащи живак/;
6.Масово разпространени отпадъци /МРО/:
А)Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
Б)Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
В)Излезли от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
Г) Отпадъци от опаковки;
Д) Излезли от употреба гуми (ИУГ)
7.Опасни отпадъци/ОО/.
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Чл.4 (1) Дейностите по събирането, транспортирането, съхраняването, преработването и/или
обезвреждането на посочените в чл. 3, ал. 1, т.3, 4, 5, 6 и 7 отпадъци се извършват от лица,
съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
(2) При извършването на дейностите по ал. 1 се спазват и изискванията на Наредбата за
изискванията за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл.5 (1) Наредбата е задължителна както за всички фирми и организации, притежатели на
отпадъци, така и за лицата живеещи или временно пребиваващи на територията на общината.
(2) Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и
учрежденията развиващи дейности на територията на община Стражица.
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Чл.6 (1) Общинската администрация разработва тарифни цени за изхвърляне на небитови
отпадъци от фирми и други организации на общински депа. Изхвърлянето се осъществява след
получаване на съответно разрешение.
(2) Наредбата урежда глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми.
Чл.7 (1) Финансирането на дейностите по управление на отпадъците се осъществява чрез
събиране на такса смет и субсидиране от общинския бюджет.
(2) Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно Закона за
местните данъци и такси.
(3) Средствата по ал. 1 са предвидени за финансиране на проекти за изграждане на обекти
за третиране на отпадъци, които са заложени в програмите за управление на отпадъците.
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II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл.8 (1) Кметът на Общината:
1. Организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия,
съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (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 (ЗОП).
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 на услугите по
управление на отпадъците и размера на такса „битови отпадъци”.
5. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното,
съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци.
6.Отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане
на отпадъци.
7.Организира прилагането на системи за разделно събиране на битови отпадъци, включително
отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
8.Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло и картон.
9.Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци в гр. Стражица и при
необходимост във всички населени места.
10.Контролира дейностите по управление на производствени и опасни отпадъци и изпълнението
на програмите им.
11.Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или
оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.
ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране
и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.
12.Организира и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на
отпадъците.
13.Организира съвместно с Дирекция “Бюро по труда” ангажиране на трайно безработни лица в
общината, в дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
14.Организира провеждането на мероприятия за почистване и хигиенизиране на населените
места с привличане на широко обществено участие.
15.Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и юридическите
лица, относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците.
16.Организира почистването в това число и на сняг от уличните платна, ледените висулки по
сградите, площади, алеи, паркове, спирки на градски транспорт и други обществени места.
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(2) Кметът на общината упълномощава кметовете и кметските наместници на населените
места и отговорните длъжностни лица от общинска администрация за изпълнение на правата и
задълженията си по управление на отпадъците
Чл.9 (1) В изпълнение на задълженията си по чл. 8, ал.1 Кметът на Общината:
1.Определя местата за разполагане на постоянни и/или подвижни събирателни пунктове и
осигурява оборудването им;
2.Организира и осигурява предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните
излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, негодни за употреба
батерии и акумулатори /НУБА/ и излезли от употреба електрическо и електронно оборудване
/ИУЕЕО/ на лица, съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Информира чрез средствата за масово
осведомяване и по други достъпни начини за местата за събиране на същите, както и за датите на
провежданите кампании.
(2) Кметът на общината има право да възложи задълженията си по ал. 1 на специализирани
фирми, притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
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IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.10 (1) Всички физически 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 в общинска администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и
настоящата Наредба, както и за неизпълнение на задълженията на лица, извършващи дейности по
третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Стражица.
3.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни:
1.Да изхвърлят отпадъците си само в определените за тази цел съдове и да не допускат
разпиляване на отпадъци извън тях.
2.Да опазват и поддържат чистотата на имотите, в т.ч. и незастроените, на които са
собственици, ползватели или наематели.
3.Да спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен вид
отпадък.
(3) Лицата, които съхраняват отпадъци, независимо дали съхранението се извършва в
специални съоръжения и депа на територията на предприятията или е за по-късо време до
извозването им на определените за това места, са длъжни да опазват околната среда по смисъла на
чл. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да спазват разпоредбите за охрана
на труда, опазвайки здравето и безопасността на персонала.
Чл.11 (1) 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
селскостопански дейности.
6.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за разделно
събиране) съдове.
7.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен
риск и такива, 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.).
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8.Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар.
9.Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се
извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени съответните
разрешения.
10.Изхвърлянето на отпадъци от балкони и прозорци на жилищните сгради.
11.Разместването
на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската
Администрация.
13.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и
изписването на знаци, символи и текстове по тях.
14.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба електричество и
електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, както и неконтролираното
освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори, в
съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.
15.Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и подземни
води и в канализационната система, водещи до замърсяване на земята и почвата.
16.Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и извозването
на отпадъците.
ІV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл.12 Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци,
почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването на тротоарите са
юридически лица, на които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните
дейности.
Чл.13 (1) Лицата по чл. 12 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 организация работата на депото.
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 водят отчет съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния
регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на Закритите обекти и
дейности (ДВ,бр.95/26.10.2004г.).
(2)Лицата по чл. 12 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 наредбата и ЗУО,
извършени от граждани, фирми и др. организации.
3.Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват.
Чл.14 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
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общината, данъчно задължените лица заплащат такса “битови отпадъци” по реда, определен в
Закона за местните данъци и такси.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ (СО)
Чл.15 (1) Генерирането 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 притежаващо съответното разрешително, въз основа на
писмен договор.
(2) Извършването на дейностите по генериране и транспортиране на строителните отпадъци
(СО) (включително СО от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения) е
задължение на строителя по смисъла на чл.163 от Закона за устройство на територията (изм. ДВ,
бр. 109 от 20 декември 2013 г.) 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 същия закон.
(3) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от
допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на текущи
ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление на строителни
отпадъци в обхват и съдържание, определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 43, ал. 4
от ЗУО.
(4) Планът по ал. 3 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава осма от
Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен
проект, се изготвя като самостоятелен план.
(5) Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице одобрява или
мотивирано отказва одобрение на планове за управление на строителните отпадъци за обекти, за
които не се изисква одобрен инвестиционен проект
(6) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на
обектите се установяват с отчет до кмета на общината, в който се описва изпълнението на целите
за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци, като се прилагат и копия на първични
счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица притежаващи разрешение
или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.
Чл.16 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 при изпълнения на условията на чл.11 от ЗУО.
Чл.17 Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения проект, като
околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци.
Чл.18 (1) Не се допуска депониране на строителни материали, строителни отпадъци и изкопни
земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на имота.
(2) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на
нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за
събиране на БО или отпадъци от опаковки, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 89/13.11.2012
г. в сила от 13.11.12 г.)
Чл.19 Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане от строителната
площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на строителната
площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии за обществено ползване извън границите
на строителната площадка и/или извън границите на имота, при извършване на строителни,
изкопни или ремонтни работи.
Чл.20 (1) Изпълнителят на строителството е длъжен:
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1.Да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещи с обекта тротоари,
улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали и строителни отпадъци;
2.Да не допуска при транспортиране на строителни отпадъци замърсяване на уличните платна;
3.Да не допуска транспортиране на строителни отпадъци в камиони без покривала;
4.Да не изхвърлят строителни отпадъци извън определените за депониране места.
Чл.21 Депонирането (обработката) на строителни отпадъци се извършва само на определените от
кмета на общината площадки за строителни отпадъци.
Чл.22 Земни маси могат да се използват за обезвреждане на депа за неопасни отпадъци чрез
депониране и за рекултивация на др. терени.
VI. УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Чл.23 (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, стопански и
административни сгради се събират разделно (съгласно чл. 34 от ЗУО).
(2) Отпадъците от животни (животинска тор), зелени отпадъци (листна маса, клони и др.) да
не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и да не се складират на тротоари, улични
платна и да се изнасят своевременно на определените от общината площадки.
(3) Забранява се изгарянето на биоразградими отпадъци (листна маса, клони и т.н).
(4) Собствениците на домашни животни са задължени да почистват ежедневно на
животните и да не допускат замърсяване на околната среда с твърди и течни отпадъци.
VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ОТПАДЪЦИ (ПО)
Чл.24 (1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се третират:
1.От причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни
органи проект на производствената дейност;
2.От лицата, на които е дадено разрешение съгласно ЗУО;
3.От оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за
опазване на околната среда.
Чл.25 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.26 Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените отпадъци са за сметка
на притежателя им, ако друго не е договорено.
VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЛУМИНЕСЦЕНТНИ И ДРУГИ ЛАМПИ,
СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
Чл.27 (1) Излезлите от употреба лампи се събират:
1.В подвижни събирателни пунктове;
2.В стационарни събирателни пунктове;
3.При инсталациите за преработване и/или обезвреждане.
(2) Не се разрешава съхраняване и поставяне на открито на съдове за събиране и
съхраняване на излезли от употреба лампи.
Чл.28 (1) Подвижните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Да разполагат с достатъчно количество транспортни опаковки, гарантиращи безопасното
съхраняване и транспортиране на излезлите от употреба лампи;
2.Да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;
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3.Да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци;
4.Да са обозначени с надпис „Събирателен пункт за излезли от употреба луминесцентни лампи";
Чл.29 (1) Стационарните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;
2.Да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи
безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения,
позволяващи товарно-разтоварни дейности;
3.Да разполагат със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки килограм съхранявани
лампи;
4.Площадката, върху която е разположен събирателният пункт, да има ограда;
5.Пунктът да бъде обозначен с ясни табели „Събирателен пункт за излезли от употреба
луминесцентни лампи", като бъдат посочени работното време и името на лицето /дружеството/,
отговорно за експлоатацията на площадката, с адрес и телефон за връзка;
6.Повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с
водонепропускливо покритие;
7.Местата за съхраняване на излезлите от употреба лампи да бъдат покрити.
1T

1T

Чл.30 (1) Излезлите от употреба лампи се транспортират с транспортни средства, отговарящи на
изискванията за подвижен събирателен пункт по чл. 28 от настоящата Наредба.
(2) Съхраняването на лампите при транспортиране се извършва в транспортни опаковки,
осигуряващи защита срещу счупване.
(3) Опаковките се маркират с надпис „Излезли от употреба луминесцентни лампи".
(4) Транспортната опаковка трябва да не допуска разпръскване на живак при счупване по
време на транспорт.
(5) Счупените употребени лампи се съхраняват и транспортират в херметизирани
контейнери, осигуряващи безопасно улавяне на отделените емисии и разпръснат живак по начин,
който не затруднява следващо преработване на отпадъците.
(6) Контейнерите по ал. 5 се обозначават с надпис „Излезли от употреба луминесцентни
лампи. Внимание! Съдържа живак!" и табела, съгласно Европейската спогодба за международен
превоз на опасни товари по шосе.
(7) Транспортното средство, превозващо контейнери с излезли от употреба луминесцентни
лампи, трябва да е снабдено с инструкция за действие в случай на аварийна обстановка и със
средства за маркиране и ограничаване зоната на произшествието.
1T

1T

Чл.31 (1) В случай на пътнотранспортно произшествие или авария на транспортното средство, при
което са счупени лампи, водачът на превозното средство е длъжен:
1. Да уведоми общинската администрация, на чиято територия е станало произшествието и
пътната полиция;
2. Да обозначи мястото на произшествието с надпис и да огради замърсения участък с видима
маркировка.
Чл.32 Превозвачът носи отговорност за допуснато замърсяване на околната среда при извършване
на превоз на излезли от употреба лампи по смисъла на сключения договор и на задълженията му
като участник в транспортния процес, както и при доказване на умишлени непозволени действия с
поверения му товар.
ІХ.
ОРГАНИЗАЦИЯ
НА
ДЕЙНОСТИТЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ (МРО)

ПО

ТРЕТИРАНЕ

НА

МАСОВО

Чл.33 (1) Масово разпространени отпадъци са:
1. Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
2. Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/;
3. Излезли от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
4. Отпадъци от опаковки;
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5. Излезли от употреба гуми /ИУГ/
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се
изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.
Чл.34 (1) 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 събрани 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.35 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на негодни за
употреба батерии и акумулатори /НУБА/ имат право да извършват само лица, притежаващи
съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори ( ДВ. бр. 2 от 08 Януари 2013 г .) и Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци ( ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г. ).
10T

10T

10T

10T

Чл.36 (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат батерии са и
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 акумулатори и
да осигурят достъп до тях.
Чл.37 (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или обезвреждане
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършват само лица,
притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно изискванията на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ( ДВ.
бр.100 от 19 Ноември 2013 г. ), и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци ( ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г. ).
10T

10T

10T

10T

Чл.38 (1)Общината разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на
ИУЕЕО на територията й, чрез сключване на договор с организации по оползотворяване и с лица
притежаващи съответното разрешително.
(2)Лицата извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да приемат обратно
ИУЕЕО и да поставят в търговските си обекти табели с информация за възможните места за
предаването им.
Чл.39 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране и/или обезвреждане
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват само лица,
притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно изискванията на
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти (ДВ. бр.2 от 08
Януари 2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци ( ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г. ).
(3) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават за
оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал. 1 или ги оползотворяват и/или обезвреждат
в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
10T

10T
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Чл.40 (1) Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане на излезли от
употреба гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително или
регистрационен документ, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба гуми е задължение на
лицата по ал. 1.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Чл.41 Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават излезлите
от употреба гуми само на определените събирателни пунктове.
Чл.42 (1) Дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане
на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), компоненти и материали от тях
имат право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешително или регистрационен
документ, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ. бр. 7 от 25
Януари 2013 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци ( ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г. ).
10T

10T

Чл.43 (1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи съответните разрешения или
регистрационни документи, издадени по реда на Глава V,Раздел І от ЗУО.
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
(3) Община Стражица дава възможност на ползватели на търговските обекти и
административни, стопански и производствени сгради да използват организираната система за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.
Х. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Чл.44 (1) Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти до 2000 л. се приемат, събират и
съхраняват разделно по групи съгласно определена класификация на отпадъците по начин, който
позволява тяхното преработване.
(2) Не се разрешава смесване на мотор н и трансмисионни масла с други отработени масла и
нефтопродукти.
2T

2T

Чл.45 (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират:
1.В местата за смяна на отработени масла;
2.На площадки за временно съхранение при местата на тяхното образуване;
3.В събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от инсталациите за
преработване и/или обезврежданe.
(2) Местата за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по
чл.45, ал.1 от настоящата Наредба , с капацитет до 2000 л. трябва да отговарят на следните
изисквания:
1.Да бъдат бетонирани и/или покрити с маслоустойчив материал;
2.Да бъдат оборудвани с приемателни резервоари или съдове за събиране;
3.При необходимост да имат помпени инсталации, с които отработеното масло да се прехвърля
в приемателните резервоари.
(3)Забранява се съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити
складове.
1T

1T

Чл.46 (1) Съдовете за събиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да
отговарят на следните изисквания:
1.Да бъдат химически устойчиви спрямо отработените масла и веществата, съдържащи се в тях;
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2.Маркировката на съдовете да включва надпис „Отработени масла" с размери не по-малки от
10 х 20 см.
3.Да не допускат разливане и/или изтичане на отработените масла;
4.Да не се допуска поставяне на съдове за събиране на отработени масла и съхраняването им на
открито.
Чл.47 (1) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират съгласно
изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
ХІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА
НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА)
Чл.48 (1) Събирането, транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии се
извършват в специализирани съдове за събиране, отговарящи на следните изисквания:
1.Да бъдат корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите, и материалът,
от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2.Да осигуряват вентилация на въздух;
3.Да бъдат маркирани, съгласно Приложение № 1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за
негодни за употреба батерии и акумулатори ( ДВ. бр. 2 от 08 Януари 2013 г .)
(2) Да не се допуска поставяне на съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба
батерии на открито.
(3) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии се
определят, съгласно чл. 9 от настоящата Наредба, като те задължително включват местата за
продажба на батерии.
(4) Право да поставят съдове за събиране на негодни за употреба батерии на местата по чл.
9 от настоящата Наредба имат лицата, притежаващи разрешение за събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори по чл. 35 от ЗУО.
10T

10T

Чл.49 (1) Негодни за употреба акумулатори се събират:
1. В стационарни събирателни пунктове;
2. В подвижни събирателни пунктове - непосредствено от местата на тяхното възникване чрез
оборудвани за целта превозни средства.
(2) Стационарните събирателни пунктове се проектират, оборудват и експлоатират по
изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на
отпадъци, съгласно Приложение № 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци ( ДВ. бр.29 от 30 Март 1999 г. ).
(3) Подвижните събирателни пунктове се оборудват и експлоатират по начин, осигуряващ
прилагане на изискванията на глава трета „Транспортиране на производствени и опасни отпадъци"
от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци.
(4) Пунктовете се маркират с допълнителни табели „Събирателен пункт за негодни за
употреба акумулатори" с размери не по-малки от 0,8 х 1 м.
(5) Забранява се съхраняване на негодни за употреба акумулатори в подвижни събирателни
пунктове за период, превишаваш 24 часа.
(6) Забранява се съхраняването на негодни за употреба акумулатори в открити складове.
10T

1T

10T

1T

Чл.50 ( 1) Забранява се:
1. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори,
2. Изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.
(2) Забранява се събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в
случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършваща събирането,
обстоятелства.
5T

1T

5T

1T

ХІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА
ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
/ИУЕЕО/
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Чл.51 (1) Събирането, рециклирането и оползотворяването на излезли от употреба електрическо и
електронно оборудване /ИУЕЕО/ се извършва на площадки отговарящи на следните изисквания:
1.Да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и
където е целесъобразно, с утаители и съоръжения за обезмасляване.
2.Да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери.
3.Да са оборудвани с везни за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО.
4.Да се обозначат с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване".
(2) Местата за поставяне на съдовете за събиране на излезли от употреба електрическо и
електронно оборудване /ИУЕЕО/ се определят, съгласно чл. 9 от настоящата Наредба.
(3) Съдовете за събиране на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване
/ИУЕЕО/, трябва да отговарят на следните изисквания:
1.Да бъдат корозивноустойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от ИУЕЕО, и
материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2.Да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.
ХIIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И
ТРЕТИРАНЕТО НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ (ИУМПС)
Чл.52 ( 1 ) Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства трябва да ги
предават на местата определени в наредбата.
(2) Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им в поземлени
имоти тяхна собственост, или на съсобствени имоти до предаването им на местата определени в
чл. 53, ал. 1 от настоящата Наредба.
1T

1T

1T

1T

Чл.53 ( 1 ) Излезлите от употреба МПС се събират:
1. На площадки за временно съхраняване;
2.В центрове за разкомплектоване.
(2) Площадките за събиране и съхраняване и центровете за разкомплектоване на ИУМПС,
трябва да отговарят на минималните технически изисквания по приложение № 3 от Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства.
1T

5T

1T

5T

14T

14T

Чл.54 Дейностите по събирането, съхраняването, преработването и разкомплектоването и/или
обезвреждането на излезлите от употреба МПС, компоненти и материали от тях се извършват от
лица, притежаващи съответното разрешително или регистрационен документ, съгласно
изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
XІV. НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ОТПАДЪЦИТЕ
Чл.55 (1) Лицата (физически или юридически), чиято дейност е свързана с образуване на отпадъци
от следния вид:
1.Производствени неопасни отпадъци в количества над 100 кг или 0,100 куб.м в денонощие;
2.Опасни отпадъци, както и лицата, които се занимават с дейност по събиране,съхраняване,
преработване и/или обезвреждане на отпадъци са задължени да водят заверени от РИОСВ отчетни
книги, които трябва да съдържат точна информация за вида, количеството (обема) и
характеристиките на образуваните отпадъци, и да изготвят и представят в РИОСВ – Велико
Търново и в Община Стражица.
Чл.56 (1) Лицата, водещи отчетни книги, са задължени да ги съхраняват след приключване
дейността на отделни инсталации и съоръжения за преработката, обезвреждането или
складирането на отпадъците в срокове, както следва:
1.Отчетните книги за битови, производствени и неопасни отпадъци се съхраняват в срок от 5
години
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2.Отчетните книги за опасни отпадъци се съхраняват в срок от 30 години.
Чл.57 При цялостно закриване дейностите на всички инсталации и съоръжения на дадена
площадка отговорните лица предават отчетните книги за съхранение в общинската
администрация. Съхранението се извършва от служители на общинската администрация,
определени със заповед на кмета на Община Стражица в сроковете по предходния член.
Чл.58 Отчетните лица са задължени при необходимост да осигуряват достъп на контролните
органи до технологичните ли нии- източник на отпадък, съоръженията за обработка на отпадъци и
документацията, свързана с тяхната работа.
4T

4T

Чл.59 Предаването и приемането на опасни отпадъци в събирателните пунктове и инсталациите за
преработване или обезвреждане се извършва въз основа на договор.
XV. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Чл.60 (1) Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства,
се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и притежаващи лиценз за тази
дейност, издаден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощени от
него длъжностни лица, по реда на Закона за управление на отпадъците.
(2) Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана в лиценза,
регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа, както и нотариално заверено
копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в съответния регистър точно и
вярно всички обстоятелства в деня на получаване или експедиране на отпадъци от черни и цветни
метали.
(3) Регистрите по ал.1 се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по
местонахождението на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна за целта
книга. Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредба на Министерски съвет.
1T

1T

XVІ. КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл.61 (1) Кметът на Общината или упълномощените от него длъжностни лица контролират:
1.Спазването на всички изисквания, определени с настоящата общинска наредба;
2.Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхранение,
транспортиране, оползотворяване превоз и обезвреждане на неопасни битови и строителни
отпадъци, както и изпълнението на програмата за тяхното управление;
3.Дейностите по складирането и депонирането на производствени и/или опасни отпадъци и
изпълнението на програмите за тяхното управление;
4.Съоръженията и инсталациите за съхранение и обезвреждане на неопасни битови и
строителни отпадъци и за складиране на промишлени и опасни отпадъци;
5.Съоръженията и инсталациите за третиране и транспортиране на масово разпространените
отпадъци /МРО/, посочени в чл. 3, ал. 1, т. 6 от настоящата Наредба.
Чл.62 ( 1 ) Дейността по поддържане на чист и естетичен вид в населените места се осигурява от:
1.Специализирани фирми по чистота;
2.Ръководителите и собствениците на фирми, учреждения и обществени организации по
отношение на техните имоти и териториите в непосредствена близост до тях;
3.Председателите на домсъвети по отношение на предназначените за общо ползване части на
сградите;
4.Жителите по отношение на собствените им имоти;
5.Почистването на пазарите, местата за улична търговия, обществените гаражи, автогарите, жпгарите и други се осигуряват от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
6.Чистотата в парковете, централните зелени площи и обществените тоалетни се поддържат от
предприятието по чистотата и кметството.
7.Чистотата в районите на военните поделения и специалните обекти се осигурява от
ръководствата им.
1T

1T
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8.Поддържането на терените край входно-изходните пътища, банкети, паркинги, отбивки и
други се извършва от Районна пътна служба, от фирмите и организациите, които контролират
крайпътните обекти.
Чл.63 ( 1 ) Забранява се:
1. Изхвърлянето на зелени отпадъци от градини и паркове в съдовете за твърди битови
отпадъци, съгласно чл. 23 от настоящата Наредба.
2. Изхвърлянето на строителни отпадъци в съдовете за твърди битови отпадъци, съгласно чл.21
от настоящата Наредба.
3. Изхвърлянето на отпадъците от отглеждането на животни в съдовете за твърди битови
отпадъци.
4.Животинската тор от отглежданите животни на територията на общината да се извозва с
необходимата техника на определеното от кмета за целта място, без да се допуска замърсяване на
околната среда.
5.Замърсяването на обществени места, улици, площади, зони за отдих и развлечения, превозни
средства и други чрез изхвърлянето на угарки, опаковки, цигарени кутии, отпадъци от храна,
люпене на семки, трошене на стъкло, хвърляне на бомбички и др.замърсители.
1T

1T

1T

1T

Чл.64 (1) Общината определя местата за поставянето на съдовете за смет:
1.Промяна на местата или преместването на съдовете за смет, се извършва от общината или
предприятието по чистотата.
2.Работниците от предприятието по чистотата, събиращи битовите отпадъци (БО) със
специализираните сметосъбиращи машини, периодично дезинфекцират съдовете, посредством
механични и химични методи на специално за целта изградени площадки.
(2) Почистването на прилежащите територии и парковете се извършва периодично и/или
при кампании, определени от общината, която се задължава да осигури транспорт за извозване на
отпадъците.
(3) Миенето на улиците, площадите и тротоарите се извършва по график от
специализираните предприятия по чистотата в късните или ранните часове на денонощието.
XVIІ. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И НАКАЗАНИЯ
Чл.65 (1) Наказват се с глоба от 300 до 1 000 лв. физически лица, които:
1.Изхвърлят битови отпадъци, извън разрешените за това места;
2.Изхвърлят строителни отпадъци в съдовете за битови отпадъци;
3.Нарушават разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за
това депа;
4.Нарушават разпоредбите за третиране на различните по вид произход и свойства отпадъци;
5.Изхвърлят масово разпространени отпадъци в контейнери за смесени битови отпадъци;
6.Изхвърлят битови отпадъци в контейнери с маркировка за разделно събиране;
7.Не осигуряват достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават
отпадъци;
(2) При повторно нарушение глобата е в размер от 600 до 2 000 лв.;
В маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда,
установени при извършването им на виновните лица на място се налага глоба с квитанция от 10 до
50 лв.
Чл.66 (1) Наказва се с имуществена санкция, съгласно разпоредбите на ЗУО еднолични търговци
или юридически лица, които:
1.Нарушават разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното
съхраняване, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни
отпадъци.
2.Изхвърлят негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба електрическо и
електронно оборудване и/или излезли от употреба луминесцентни и други лампи (съдържащи
живак) в съдове за битови отпадъци;
3.Използват утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието;
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4.Предават или изхвърлят излезли от употреба МПС на места, които не са предназначени за
тази цел;
5.Извършват дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване й/или обезвреждане на
излезлите от употреба МПС без да притежават съответното разрешително или регистрационен
документ, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
6.Съхраняват и смесват отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове и на площадки
за временно съхраняване, които не отговарят на изискванията на наредбата;
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 6000 до 20
000 лв.
5T

5T

5T

5T

Чл.67 Нарушенията по тази наредба се установяват от определено от кмета на общината
длъжностно лице, а наказателните постановления се издават от кмета на общината или
упълномощено от него длъжностно лице по реда на Закона за административните нарушения и
наказания (ЗАНН).
Чл.68 Сумите от глобите и имуществените санкции, когато наказателните постановления са
издадени от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице постъпват по
бюджета на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
6T

§ 1. По смисъла на Закона за управление на отпадъците и тази наредба:
6T

6T

6T

1. " Биоотпадъци " са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и
кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата
промишленост.
2. " Битови отпадъци " са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от
домакинствата".
3. " Депониране на отпадъци " е метод, при който не се предвижда последващо третиране на
отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - за
отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, предназначени
за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната
среда.
4. „Излязла от употреба лампа" е луминесцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не
може да бъде използвана повторно.
5. " Масово разпространени отпадъци " са отпадъци, които се образуват след употреба на
продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите
характеристики изискват специално управление.
6. " Негодна за употреба батерия или акумулатор " е батерия или акумулатор, която не може да
бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.
7. "Негодни за употреба електрическо и електронно оборудване " са електрическо и
електронно оборудване, което не може да бъде използвано повторно и е предназначено за
преработване или обезвреждане.
8. " Отпадък " е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
9. " Оползотворяване " е всяка дейност, която има като основен резултат използването на
отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били
използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да
изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.
10. " Отпадъци от черни и цветни метали " са технологичните отпадъци, получени от добива,
преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им,
бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен
или битов характер с изключение на опасните отпадъци.
13TU
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11. „Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни и полутечни продукти на нефтена основа,
които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива, утайки от почистване на
резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при очистване на отпадни
води, остатъци от преработка на нефт.
12. " Отработени масла " са всички смазочни или индустриални масла на минерална или
синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като
отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични
масла.
13. " Повторна употреба " е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които не
са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.
14. " Повторно нарушение " е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от
същия вид.
15. " Предварително съхраняване " е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на
образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за
последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане.
16. " Предотвратяване " са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът да стане
отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или
удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото
здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
U
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17. " Притежател на отпадъци " е причинителят на отпадъци или физическото или
юридическото лице, в чието владение се намират те.
18. " Причинител на отпадъци " е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се
образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява
предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата
или състава на отпадъка.
19. " Производствени отпадъци " са отпадъците, образувани в резултат на производствената
дейност на физическите и юридическите лица.
20. " Разделно събиране " е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
21. " Строителни отпадъци " са отпадъците от строителство и разрушаване и следващите му
изменения.
22. " Събиране " е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за
третиране на отпадъци.
23. Съхраняване " е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до
тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:
а) три години - при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година - при последващо предаване за обезвреждане.
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24. " Транспортиране " е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по
товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като
самостоятелна дейност.
25. " Третиране на отпадъците " са дейностите по оползотворяване или обезвреждане,
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
26. " Търговец " е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за своя
сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези търговци,
които физически не притежават отпадъците.
27. " Управление на отпадъците " са събирането, транспортирането, обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези
дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в
качеството на търговец или брокер.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на кмета на общината, кметовете на
населените места и кметските наместници.
§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на тази Наредба Общинският съвет да приеме
допълнение към Наредбата за местните данъци и такси и цените на услугите за изхвърляне на
строителни и производствени отпадъци.

Илиян Маринов
Председател Общински съвет – Стражица
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