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РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 (1) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с
изискванията на нормативните актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
(2) Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Завет определя:
1.реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците, на територията на общината,
и е разработена съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
2.Правата и задълженията на юридическите и физическите лица, учрежденията и
организациите, както и взаимоотношенията между тях, при управлението на отпадъците.
3.Реда и условията за поддържането на чистотата на територията на Община Завет.
4.Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на
съответните
услуги.
5.Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.
6.Наредбата е задължителна както за всички жители на общината, така и за временно
пребиваващите на територията й граждани.
7.Тази наредба се прилага за:
а) битови отпадъци;
б) производствени отпадъци;
в) строителни отпадъци;
г) опасни отпадъци.
д) отпадъци от опаковки
е) масово разпространените отпадъци
ж) биоотпадъци
РАЗДЕЛ II
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА
Чл. 2.(1) Кметът на общината:
1. Организира управлението на отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно
изискванията на ЗУО и настоящата наредба.
2. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица
по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране,
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
3. Изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО относно отпадъци от опаковки, като
сключва договори за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината, при минимални параметри на системата съгласно чл. 24 и 25 от
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, със:
4. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и/или
5. Други лица, притежаващи съответния разрешителен документ, за извършване на
дейности с отпадъци.

6. Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч. и разполагането на съдове за събиране
на битови отпадъци.
7. Осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за недопускане на посегателства
и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
8. Съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните кампании на
организациите по оползотворяване.
9. Отговаря контейнерите за битови отпадъци, да са различни от тези за отпадъци от
опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят.
10. Определя места за предаване на ИУМПС и ОЧЦМ/ при население над 10 000 жители/ или
осигурява предаването им чрез организиране на кампании за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата, безвъзмездно за всяка от страните.
11. Оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване
на ИУЕЕО;
12. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на ИУЕЕО, като сключва договори със:
а) Организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или
б) Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
в) Други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на
съответната община.
г) Изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не помалко от две дати годишно.
13. Когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински
имот, съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от употреба
масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, без да възпрепятства дейността на
лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват
задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за
условията за приемане на отработените масла
14. Организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или
оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване
на портативни и автомобилни НУБА;
15. Организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно
събиране на портативни и автомобилни НУБА, като сключва договори със:
а) Организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
б) Други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
16.Определя местата на територията на общината за предаване на ИУМПС
17.Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването
им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното „Пътна полиция", като сключва
договори с:
а) Организации по оползотворяване на ИУМПС;
б) Лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
18. Предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на
чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.
19. Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по
поддържане на чистотата и контролира разходването им.
20. Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите,
обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически
средства.
21. Осигурява площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата (чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО), в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други

във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и
при необходимост в други населени места, в срок до 13 юли 2014г.
(2) Кметът на общината отговаря за:
1. Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. Местата, за поставяне на съдове за сметосъбиране и организира поддържането на същите;
3.Определяне на границите на районите, включени в системата на организирано
сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата, и честотата на сметосъбиране.
4. Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
5. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване;
6. Избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
7. Разделното събиране на битови отпадъци /в населени места с над 5000 жители/ на
територията на общината най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали,
пластмаси и стъкло;
8. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци
и/или оказва съдействие на организациите за 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;
9. Разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя
местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на
отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
10. Предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното премахване
на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни
материали, включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране.
11. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12;
12. Осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата на
общината, както и по друг подходящ начин;
13. Предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
14. Предоставянето на информация на гражданите на съответната община по прилагане на
системата за разделно събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и
работа с обществеността.
15. Изпълнението на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците в
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. Дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на отпадъци;
2. Дейностите по депониране на производствени и/или опасни отпадъци на общински и/или
регионални депа;
3. Дейността на фирмите извършващи мероприятията по третиране, разделно събиране и
почистване на отпадъците на територията на общината.
4. Спазването и на други изисквания определени с настоящата Наредба и санкционира
нарушителите;
(4) Кметовете на населените места осъществяват контрол при третирането на отпадъци на
територията на съответното населено място, както и прилагат подходящи мерки за недопускане на
посегателства и кражби на съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки и съдовете за
битови отпадъци.
1.В изпълнение на тези правомощия кметовете на населени места имат право да
санкционират
нарушителите.
2.При незипълнение на задълженията им по ал. 2, кметовете на населени места носят
отговорност за:

- неконтролирано изхвърляне на отпадъци на територията на населеното
- новообразувалите се нерегламентирани сметища в населените места;
- липсващите съдове за отпадъци;

място;

РАЗДЕЛ IIІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗАВЕТ
Чл. 3. (1) Общинският съвет – Завет:
1. Приема настоящата наредба;
2. Публикува на своята интернет страница и подлага на обществено обсъждане проекта за
настоящата наредба. В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и
неправителствени организации.
3. Определя изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон,
пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и условията за
предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други. Определя
заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и
строителни
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените
отпадъци, на своята територия.
4. Приема решение за участие в регионално сдружение по чл. 24 на ЗУО, копие, от което се
изпраща на Кмета на общината, на чиято територия се предвижда изграждането или са
разположени съоръжения за третиране на отпадъците.
5. Приема Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Завет,
разработена по чл. 4, ал. 4, т. 30, и контролира изпълнението й.
6. Определя годишния размер на таксата за битови отпадъци за всяко населено място и за
всяка дейност поотделно (сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване),
въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
а) осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
б) събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
в) проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64
от ЗУО;
г) почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Таксата по ал. 1, т. 6 се заплаща от собствениците (ползвателите, концесионерите) на
облагаеми с данък недвижими имоти по ред, определен от Общинския съвет, според
количеството на битовите отпадъци.
(3) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 2,
размерът на таксата се определя пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.
(4) Не се допускат изменения в приетите от Общинския съвет начин на определяне и размер
на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
(5) Когато до края на предходната година Общинският съвет не е определил размер на
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер
към 31 декември на предходната година.
(6) Общината уведомява лицата по ал. 2 за дължимите от тях такси за съответния период и за
сроковете за плащане.
РАЗДЕЛ IV
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.4 (1)Физическите
и
юридически
лица
имат
право:
1. Да сигнализират общинската администрация за нарушения, извършени от фирми, занимаващи се
с дейността по третиране на отпадъци и неспазване на изискванията на тази наредба;
2. Да правят предложения за подобряване на организацията и осъществяването на дейностите по
третиране
на
отпадъците;

3.Да
съдействат
на
контролните
органи
при
констатиране
на
нарушения.
(2) Физически и юридически лица, са длъжни:
1. Да изхвърлят ТБО само в определените за целта съдове, които са поставени на определените
места;
2. Да събират по отделно на определените от общината места и в съдове за разделно събиране,
избраните за целта отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, метали, негодни батерии, излезли от
употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак, отпадъци от опаковки и др.);
3. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят капаците им
и
да
осигуряват
поддържане
на
чистотата
около
тях;
4. Да заплащат таксите за битови отпадъци в определен размер и по ред в съответствие със Закона
за местните данъци и такси и издадените в тази връзка общински наредби;
5. Да предприемат мерки за несмесване на опасни отпадъци с други, или оползотворими отпадъци
с
неоползотворими;
6. Да организират безопасно съхранение на отпадъците, за които няма подходящи средства за
третирането
им;
7. При наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създават организация за
безопасното им управление;
8. В момента на поискване да осигурят достъп на контролните органи до технологичните линии, от
които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъци и до документацията по
отпадъците;
9. Да предвидят и осъществяват необходимите мерки за неразпространяване или замърсяване след
закриване на обекти и дейности, както и на инсталации или съоръжения за обезвреждане на
отпадъци;
10. Да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните
процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци и
техните опасни свойства.
11. Строителните отпадъци и излишните земни маси да се транспортират до депата за отпадъци
/Регионално депо/ по маршрут определен от Кмета на Община ,след получаване на съответното
разрешително за транспортиране на отпадъците;
12. Всички разходи по издирването на причинителите на замърсяване на околната среда и
възстановяване
на
нейните
качества
се
заплащат
от
издирените
причинители.
а) Когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по възстановяването на
качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието владение се намират отпадъците.
б) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на
действителния
причинител
се
възстановяват
от
него.
Чл. 5 (1) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано третиране на отпадъците.
2. Изхвърлянето и натрупването на торови маси, растителни отпадъци, изкопни маси,
отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, отпадъци от производството и трупове на
животни и птици в съдовете за битови отпадъци, по тротоарите, улиците, край дерета, по зелените
площи, пасища, ниви, канали, водни обекти, трайни и горски насаждения и др., освен на
определените за това места.
3. Отвеждането на торови течности от животновъдна дейност в домакинствата, битови
отпадни води или отпадни води от производството по тротоарите и уличните платна, по зелените
площи, пасища, ниви, паркове, градинки и заустването им към водни обекти или към уличната
отводнителна система.
4. Изхвърлянето на строителни отпадъци извън мястото за третирането им.
5. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна.
6. Изхвърлянето в съдовете за ТБО, които могат да увредят или замърсяват околната среда в
това число течни, агресивни, боядисващи, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични,
болнични,
строителни,
едрогабаритни
и
др.
отпадъци.
7. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци, цитираните т.5 отпадъци, които биха могли да
доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника.
8. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, отпадъци от промишлеността, селското
стопанство
и
животновъдството.
9. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т. ч. и от специализираните (за

разделното
събиране).
10. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет.
11. Механичното увреждане на съдовете за битови отпадъци и кошчета за уличната смет.
12. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци и в съдовете за разделно събиране на
неизстинала
напълно
жар.
13. Запалването, нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на
обезвреждане
на
отпадъци
в
или
извън
съдовете.
14. Разместването на съдовете за битови отпадъци и съдовете за разделно събиране от
определените
им
места,
без
разрешение
от
общинската
администрация.
15. Изхвърлянето на угарки, употребени билети, люспи и черупки от семки и фъстъци;
хартиени, пластмасови и стъклени отпадъчни опаковки по улиците, площадите, зелените площи и
др.
обществени
места.
16. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдовете за ТБО, съдовете за
разделно събиране, сгради, стени, огради, ел. стълбове, дървета и др. (с изключение на
определените за целта места), както и изписването на знаци, символи текстове по тях.
17. Изливане на отпадъчни води от санитарните възли (бани, тоалетни и др) в улуците на
сградите
и
дъждовната
канализация.
18. Допускане изтичането на фекални води по улиците, съседните дворове и др., поради
несвоевременно
почистване
на
попивните
и
черпателни
ями.
19. Допускането отвеждане на води от строителните площадки или бетонни възли в шахтите
на
канализацията.
20. Паркирането на спрени от движение МПС, трактори, ремаркета, автомобили и др.
превозни средства, ненужни обемисти домашни вещи върху зелените площи, уличните платна и
паркингите около тях; както и по начин, който пречи на събирането и извозването на битови и
разделно
събрани
отпадъци.
21. Миенето, почистването и ремонтирането на МПС по улиците, площадите, парковете,
зелените площи, терените на жилищните комплекси и др. обществени места, което води до
замърсяване на околната среда с вредни отпадъци, масла, метални стружки, боя, и др.
22. Изоставяне на ИУМПС върху имоти - държавна и общинска собственост.
23. Извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, разкомплектоване,
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства и/или
отпадъци от тях, от собствениците им или от лица без да притежава съответното разрешение или
регистрационен
документ
издаден
по
реда
на
ЗУО.
24. Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови, циментови и др.
разтвори в зелените площи, по тротоарите и уличните платна, без издадено строително
разрешение
при
осигурено
заграждение
или
контейнер.
25. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след приключване на
строителните
дейности
от
собственика,
инвеститора
и
др.
26.Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в гр. Завет и
другите населени места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с
брезенти,
мрежи),
надлежно
уплътнени
и
с
почистена
ходова
част.
27. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в
необорудвани
за
целта
специални
МПС.
28. Складиране на животински и растителни отпадъци; селскостопанска продукция (шума,
сено), дърва и др. по тротоарите, уличните платна, зелените площи и др. обществени места.
29. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (използвани батерии, негодни за
употреба акумулатори, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, луминесцентни
лампи и други лампи съдържащи живак, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти, опасни
вещества, излезлите от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др.), обозначени с
маркировката за разделно събиране, в контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и
в съдовете за битови отпадъци, или смесването им с други материали или отпадъци по-начин,
затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за
разделно
събиране
на
съответните
масово
разпространени
отпадъци.
30. 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.

31. Нарушаване целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи
живак и изхвърлянето им в съдове за смет и места различни от определените, освен ако лицето
притежава
съответното
разрешение
по
ЗУО.
32. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на почвата, в т. ч. зелени площи,
тротоари,
улични
платна
и
др.
33. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в
повърхностни и подземни води в канализационните системи и уличните отводнителни системи
/дъждоприемни
шахти/
34. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете,
улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията на реките.
35. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
36. Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин,
който води до замърсяване на компонентите на околната среда, или до разпространение на зарази
и болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
37. Движението на каруци, талиги и др., без специално оборудване (престилки) за събиране
на
животински
отпадъци.
38. Допускане появата на животински екскременти по улиците, тротоарите, зелените площи и
др.,
от
собствениците
им.
39.Изхвърляне
на
трупове
от
умрели
животни
на
открито.
/2/ Отговорност за спазване на разпоредбите на ал.1 носят физическите лица, едноличните
търговци
или
юридическите
лица,
включително:
1. Ръководителите на фирми и организации, техните управители или упълномощени от тях
лица.
2. Собственикът, ползвателя, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който
обитава
еднофамилното
жилище.
3.Всички
собственици
или
наематели
на
многофамилни
жилища.
4. Председателите на домсъвети или домоуправителя на многофамилните жилищни сгради.
РАЗДЕЛ V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Битови отпадъци са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на
хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.
Чл.6. (1) Разделно събиране на битови отпадъци /задължително условие в населени места с
над 5000 жители/
(2) За разделното събиране на битови отпадъци като: хартия и картон, пластмаси и стъкло,
образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, може да се
използва изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
(3) Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на
битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35 от
Закона за управление на отпадъците / ЗУО/ като:
1. Общински предприятия – съгласно Закона за общинската собственост /ЗОС/, чиято
дейност е свързана с третиране на отпадъците и се урежда с Правилник за дейността, който се
одобрява от Общинския съвет.
2. Физически или юридически лица, на които дейността е предоставена след провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка – съгласно изискванията на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/.
(4) Отговорни за събирането, извозването, и обезвреждането на битовите отпадъци от
районите включени в “Системата за организирано сметоизвозване на територията на Община
Завет”, почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното
поддържане, са лицата:
1. На които общината е възложила, чрез договор изпълнението на съответните дейности.

2. Общински предприятия – съгласно Закона за общинската собственост
/ЗОС/.
3. Физически или юридически лица, на които дейността е предоставена след провеждане на
процедура за възлагане на обществена поръчка – съгласно изискванията на Закона за
обществените поръчки /ЗОП/.
Чл. 7.(1) Лицата по Чл.6, ал.3 и ал.4 имат право:
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи
подобряване качеството на извършваните дейности.
2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази
наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации.
3. Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнение на дейностите които извършват.
(2) Лицата по Чл.6, ал.3 и ал.4 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите предмет на сключения договор, качествено в съответствие с
утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарнохигиенните и екологични изисквания.
2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и
организационна схема на работа в т.ч. местоположение на съдовете за ТБО и маршрути за
обслужването им, използване техника за всеки конкретен район и дейност, графици за извършване
на дейности /сметопочистване, сметоизвозване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и
дезинфекция на съдовете за ТБО /.
3. Да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и
организационната схема/
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на дейността,
незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за
максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа.
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените
дейности материално-техническа база / машинни съоръжения, съдове за ТБО, и др.
6. Да не допускат замърсяване в процеса на извършваните от тях дейности.
Чл.8.(1) За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на ТБО в депа или други
съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на
територията на общината, данъчно задължените лица заплащат Такса за битови отпадъци
определена в Наредба №9 на ОбС гр. Завет, по реда Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.
(2) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с
решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка.
(3) Собствениците, ползватели или наематели на преместваеми обекти, разположени върху
терени, собственост на общината, заедно с дължимата такса за ползване или наем заплащат и
такса за битови отпадъци.
Чл.9. (1). Почистването и поддържането на чистотата на дворовете към сградите / жилищни,
административни и обществени/ , териториите на промишлените предприятия, автогарите ,
пазарите, платените паркинги и складови бази е задължение на лицата, които ги стопанисват.
(2). Почистването и поддържането на чистотата / в т.ч. осигуряване на съответни съдове за
отпадъци / на паркове, градини и др. зелени площи / неразпределени като прилежащи терени /е
задължение за лицата които ги стопанисват.

(3). Почистването и поддържането на чистотата / вкл. обезпечаване с необходимия брой
кошчета / на парковете, градините и др. терени- общинска собственост, ползвани за търговска
дейност на открито, е задължение на ползвателите.
(4). Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към
сградите, дворовете и др. е на лицата , които ги обитават или стопанисват.
Чл.10.(1). Отговорен за дейностите по обезвреждане / депониране/ на битовите отпадъци
стопанисването на съоръжението/ депото/ по време на неговата експлоатация и след това е
операторът на съоръжението за обезвреждане / депото /.
Чл.11. (1) Торовите маси и растителните отпадъци се извозват от притежателите им и се
депонират в собствените селскостопански имоти с цел оползотворяването им, или в определените
със Заповед на Кмета на Община за целта места /торища/ по населените места в общината.
(2) Умрели селскостопански животни се третират по указания от ОДБХ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ
Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на промишлената дейност на
физическите и юридическите лица.
Чл.12. (1) Третирането на производствени отпадъци обхваща дейностите, свързани със
събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, както и всяка
друга дейност, с която се постига намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето
на населението и върху околната среда;
(2). Третирането на производствени отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на
Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и на опасни отпадъци за сметка на причинителите.
(3).. Причинителите на производствени отпадъци са длъжни да осигурят за своя сметка
съдове за събиране на производствени отпадъци;
(4). Транспортирането на производствените отпадъци се организира от причинителя и се
извършва за негова сметка;
(5). При транспортиране на производствени отпадъци не трябва да се допуска тяхното
разпиляване, а при възникване на такова, превозвачът отговаря за незабавното им събиране и
възстановяване на околната среда;
Чл.13 (1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се
съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно изискванията на чл. 30 от ЗУО и съответните
подзаконови
актове.
(2) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се третират от:
1. Причинителя - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентните
органи проект на производствената дейност и при спазване разпоредбите на ЗУО и ЗООС;
2.
Лицата,
на
които
е
издадено
разрешение
по
чл.
35
от
ЗУО.
3. Оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за
опазване
на
околната
среда.
(3) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или
транспортиране
се
извършва,
съгласно
Наредбите
на
Министерски
съвет.
(4) Депонирането на не-опасни производствени отпадъци в общинските депа за битови
отпадъци може да се извършва след издадено разрешение по чл. 35 от ЗУО от директора на
РИОСВ,
въз
основа
на
молба
от
притежателя
на
отпадъците.
(5) Притежателите на не-опасни производствени отпадъци заплащат на оператора на депото
услугата
по
депонирането
(обезвреждането)
им.
(6) Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени отпадъци са за сметка
на притежателя им, ако друго не е договорено.
Чл.14. (1). Забранено е :
1.Изхвърлянето на производствени отпадъци в съдовете за битови отпадъци и в съдовете за
разделно събиране и смесването на опасни отпадъци с не-опасни отпадъци;

Чл.15. (1) Опасните отпадъци от производствената дейност се съхраняват, извозват и
обезвреждат съгласно действащото законодателство и само по указание на РИОСВ гр. Русе и РЗИ
гр. Разград.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 16. (1). Строителни отпадъци са отпадъците, получени в резултат на строителната
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и
съоръжения. За предотвратяването и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите и почвите,
както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането
и транспортирането на строителните отпадъци (СО) се създава екологосъобразна система за
управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО.
(2). Целта е да се предотврати и минимализира образуването на СО; да се насърчи
рециклирането и оползотворяването на СО; да се увеличи употребата на рециклирани строителни
материали; да се намали количеството на депонираните СО.
Чл.17. (1) Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на строителни
отпадъци (вкл. и строителните отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и
съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността/ 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.
(2) (в сила от 14.07.2014 г.) 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 по чл. 43, ал. 4.
В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или
упълномощено от него длъжностно лице определя отговорно лице за изпълнение на плана за
управление на СО за съответния строеж.
(3) Изискването по предходната алинея не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, помалка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато
тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
(4) Планът за управление на СО се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава
oсма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план.
1. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - плана за управление на
строителни отпадъци се одобрява от кмета на община или оправомощено от него длъжностно лице,
на чиято територия се реализира проектът.
(5) В случаите по предходната алинея кметът на общината одобрява плана за управление на
строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от
получаването на плана за отстраняването на нередностите и/или предоставянето на
допълнителната информация.
Чл.18.(1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ касаят обекти, за
които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и / или обекти, от които
общото количество на СО и ЗМ надвишава 1м3, отговорните лица подават заявление по образец
/приложение/ до Кмета на общината за определяне маршрута и мястото за депониране на същите.

(2)
Въз основа на подаденото заявление по ал.1, Кмета на Община Завет издава
„Направление” за третиране и транспортиране на СО и ЗМ /приложение/.
(3) При подаване на молба за издаване на разрешение за строеж и разрешения за
реконструкция на сгради и съоръжения, към нея се прилага декларация за очакваните
количество строителни отпадъци според проекта. Декларираните количества се вписват в
разрешението за строеж.
(4) В случай на изменения в проекта, водещи до промяна в количеството на
строителни отпадъци спрямо количеството, вписано в строителното разрешение, собственикът
на обекта подава молба за изменение на строителното разрешение.
(5) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните
земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна
линия, и/или обекти, от които общото количества на строителните отпадъци и излишните земни
маси надвишава 1 куб. м., отговорните по чл. 11 лица подават по образец заявление за издаване
на разрешение , въз основа на които Община Завет издава Разрешение за транспортиране
на строителните отпадъци и излишните земни маси.
(6) Принудителното премахване на незаконни строежи на територията на общината от
органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвяне и
представяне в съответната общинска администрация на план включващ: общи данни за
инвестиционния проект; описание на обекта на - за проекти, включващи дейности по премахване
на строежи; прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване; В
останалата част, включваща задълженията на кмета на съответната община, планът се изготвя от
общинската администрация преди окончателното разчистване на терена като включва: прогноза за
вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се влагат в строежа; мерки, които
се предприемат при управлението на образуваните СО.
Чл.19.Кметът на съответната община отговоря за предаването на отделените строителни
отпадъци по време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите
и за влагане на рециклирани
строителни
материали,
включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и
третиране.
Чл.20.(1) Строителните работи на обекти се извършват в съответствие с разработения проект
или план, като околните терени се опазват от унищожаване на почвата и растителността и от
замърсяване със строителни отпадъци.
(2) Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана
площадка.
(3) Не се допуска временно депониране на строителни материали и изкопна пръст извън
границите на строителните площадки, определени в част план за организация и изпълнение на
строителството /ПОИС/ от инвестиционния технически проект /ИТП/ и/или извън границите на
имота.
(4) 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, определена в част ПОИС /проект за организация и изпълнение на
строителството/ на ИТП / инвестиционния технически проект/ и/или извън границите на имота, при
извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.
(5) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на ЗУТ без наличие
на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за
дейности с отпадъци, когато такъв се изисква.
(6) Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на ЗУТ на депа за опасни и неопасни
отпадъци без наличие на определен размер на обезпеченията за закриване и
следексплоатационни грижи на площадките на депа в съответствие с чл. 60 от ЗУО.
Чл.21.(1). Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга
форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране
на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Чл.22.(1)Отговорното за третиране и транспортиране на СО и ЗМ лице е длъжно:
1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала
каквато и да било дейност на нея /не се отнася за линейните обекти на техническата
инфраструктура/;
2.Да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта тротоари,
улични платна, зелени площи и др.терени със строителни материали, СО и ЗМ;
3.Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на
СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
4.Да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна;
5.След приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара,
уличното платно, зелените площи и др.терени, които са били включени в строителната площадка
на обекта, което включва и почистване на цялата строителна площадка и измиване на улиците,
тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени елементи на строителната площадка с
твърда настилка.
Чл. 23. Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО
(строителните продукти от оползотворяване на СО), се влагат в строежите само ако осигуряват
изпълнението на основните изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации,
определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 24. (1) В процеса на събиране, транспортиране и временно съхраняване опасните
отпадъци се опаковат и етикетират в съответствие с действащите стандарти на Европейския съюз,
както и в съответствие с международните правни актове за превоз на опасни товари,
ратифицирани от Република България със закон.
(2) Производството, събирането и транспортирането на опасни отпадъци, както и тяхното
съхранение и третиране се извършват при условия, осигуряващи защита за околната среда и
човешкото здраве, в съответствие с чл. 1, включително чрез мерките за контрол на отпадъците и
осигуряване на възможност за тяхното проследяване от образуването до окончателното им
третиране, при спазване на изискванията на глава четвърта, раздел I.
Чл.25. (1) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение
по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на
околната
среда.
(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в
специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право.
Чл.26. Изискванията за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци
са определени в Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци ( Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март 1999г.)
Чл.27. (1) Опасните отпадъци от се съхраняват, извозват и обезвреждат съгласно
действащото законодателство и само по указание на РИОСВ гр. Русе и РЗИ гр. Разград.
(2) Опасните отпадъци от селскостопанската дейност /негодни за употреба препарати за
растителна защита/ се извозват от притежателя им в съответствие с изискванията на
законодателството и се съхраняват в склада за негодни пестициди в гр. Завет под контрола на
лице, упълномощено от кмета на общината.
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Чл.28. Разделно събиране се прилага за всички видове пуснати на пазара на Република
България опаковки и за всички отпадъци от опаковки, използвани или изхвърляни от
домакинствата при предоставянето на услуги, или при извършването на промишлена, търговска,
административна или всякаква друга дейност, независимо от използваните материали.
Чл. 29. За предотвратяване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху
околната среда и човешкото здраве се въвеждат:
(1) Системи за разделно събиране на отпадъци като хартия и картон, метали, пластмаси и
стъкло образувани в бита и разделно събиране на отпадъци от опаковки които задължително
включват всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители, и курортните населени
места.
(2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно в съдовете
определени за целта, поставени на места определени от Кмета на общината.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена
система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.
(4) (в сила от 01.01.2013 г.) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и
административни сгради в населените места където има въведена система за разделно
събиране на отпадъци като хартия, пластмаса и стъкло, са длъжни да ги събират разделно и да
ги предават на лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО и/или на организация по
оползотворяване, с които могат да сключат и договор.
(5) Целесъобразно е и изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки да
бъдат използвани за изпълнение на задължението за разделно събиране на битови отпадъци като
хартия и картон, пластмаса и стъкло, получени от дейността на горепосочените обекти.
Чл. 30. Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно
събиране на отпадъците по ал. 2 и 4 се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и настоящата
наредба.
Чл. 31. (В сила от 01.01.2013 г.) Системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки,
организирани от организациите по оползотворяване, съответно от кметовете на общини, включват
най-малко елементите:
1. зелени, жълти (и сини) съдове за събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата,
различни от тези за битови отпадъци, като се осигурява минимален общ обем на съдовете, както
следва:
а) за населени места с под 50 000 жители, за всеки 400 жители - съдове с минимален общ
обем 3300 л;
Чл. 32. (В сила от 01.01.2013 г.) В населените места / с население над 5000 жители /съдовете
за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци.
Чл.33. (1) Забранява се:
1. Паленето на отпадъци в съдовете за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
2. Изхвърлянето на други видове отпадъци освен предназначените в съдовете за разделно
събиране.
3. Забранява се депонирането, изгарянето без оползотворяване на енергията и/или
обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да бъдат
рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на територията на страната.

ОРГАНИЗАИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ
ОТПАДЪЦИ
Чл.34. (1) С наредбата се регламентират и:

1.Създаването на системи за екологосъобразното и разделно събиране и предаване за
третиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, с оглед
ограничаване на обезвреждането и повишаване дела на рециклираните и оползотворени отпадъци,
както и
2.Предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както
и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда;
Чл.35. Кмета на община съвместно с организации по оползотворяване на масово
разпространени отпадъци или с лица притежаващи съответното разрешително по ЗУО или ЗООС, с
които сключва договор, организира изпълнението на задълженията си за разделно събиране на
масово разпространени отпадъци и определя места за разполагане на елементите на системите за
разделно събиране на съответните отпадъци.
Чл.36.(1) Събирането на ИУЕЕО се извършва по утвърден от кмета на община график,
включващ не по-малко от две дати годишно.
(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата с които Кмета на община има сключен
договор за предаване на ИУЕЕО
(3) Графикът се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ
начин.
(4) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО трябва да осигуряват най-малко едно място
на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за
разделно събиране.
(5) ИУЕЕО се събира или предава на места определени от общината, където са разположени
необходимите елементи на системите за разделно събиране на ИУЕЕО.
Чл. 37. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в обекти,
където се извършва продажба на ЕЕО, и площадките за съхраняване се обозначават с табели
„Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".
Чл. 38. (1) Разделно събираното ИУЕЕО се предава на:
а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната
община,
с които Кметът на Община сключва договор за изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.
3, т.7 от ЗУО.
(2) Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите и лицата,
предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.
Чл. 39.(1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, и
изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО
създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, трябва да осигуряват:
1. събиране от крайните потребители:
а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или
б) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от
същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува И ИУЕЕО, или
в) чрез оборудване на места /определени от кмета на община за съответната община/ за
разделно събиране на ИУЕЕО;
Чл. 40. (1) Смяната на отработени моторни масла на територията на общината се извършва
на места определени от кмета на община, без да се възпрепятства дейността на лицата, сключили
договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си
индивидуално.
(2) Обществеността се информира за местоположението на местата за смяна на отработени
моторни масла и за условията за приемане на отработените масла

(3) Дейностите по ал. 1 се извършват в следните случаи:
1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху общински
имот, и
2 - когато Кметът на община е сключил договор за извършване на дейностите по събиране на
отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане
Излезлите от употреба отработени масла се предават на :
а) организация по оползотворяване на отработени масла;
б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;
в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС,
с които Кметът на Община сключва договор за изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.
3, т.7 от ЗУО.
Чл.41. (1) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете
за събиране на портативни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява наймалко едно място за поставяне на съдове - на 1000 жители.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за
събиране на автомобилни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява наймалко едно място за поставяне на съдове - на 5000 жители.
(3) Местата за разполагане на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА
по предходния член включват и местата за продажба на батерии и акумулатори.
(4) Негодните за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ се събират или предават на места
определени от общината, където са разположени необходимите елементи на системите за разделно
събиране на НУБА.
Чл. 42. (1) Площадките за съхраняване на НУБА, превозните средства за събиране по и
местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА се
обозначават с табели „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори".
Чл. 43. (1) Разделно събираните портативни и автомобилни НУБА се предават на :
а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на
глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране,
рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС,
с които Кметът на Община сключва договор за изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.
3, т.7 от ЗУО
Чл. 44. (1) Лицата по ал. 1.са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в съответствие
с разпоредбите на Наредбата за изискванията за производството и пускане на пазара на батерии и
акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори съгласно наредбата по чл. 13,
ал. 1 ЗУО.
(2) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и
акумулатори на крайните потребители, са задължени:
1.
да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или
автомобилни НУБА от същия вид, който продават.

2. да предвидят места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за
употреба батерии и да осигурят достъп до тях.
(3) Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на
разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС):
1. се предават за рециклиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Чл. 45. Масово разпространените отпадъци се предават на лицата притежаващи
необходимите разрешителни по ЗУО или ЗООС и се считат за изпълнение на целите по наредбите
по чл. 13, ал. 1 ЗУО за редът и начините за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране
и/или оползотворяване, включително целите за разделно събиране, повторна употреба,
рециклиране и/или оползотворяване на същите.
Чл. 46. Въвеждането на системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци
като ИУЕЕО, НУБА и отработени масла не трябва да възпрепятства функционирането на
съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово
разпространени отпадъци.
Чл. 47. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със
сключените договори по чл. 34.
Чл. 48. (1) Забранява се:
1.Депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО.
2. Предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити складове без навес.
3. Депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или
олово.
4.Чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел
предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки.
5. Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
6. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и
подземните води, в териториалното море и в канализационните системи;
7. Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, водещ до
замърсяване на почвата;
8. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности
по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
9. Предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават документ по чл. 35 ЗУО;
10. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на
битови отпадъци;
11. Депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти;
12. Нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 49. (1) Целта на определените изисквания за събирането, транспортирането и
третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) е:
1. предотвратяване образуването на отпадъци от МПС;
2. постигане на определените нива за повторната употреба и рециклиране, повторна
употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им;
Чл. 50. Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране,
съхраняването,
транспортирането,
предварителното
третиране,
рециклирането
и/или

оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани в резултат
на разкомплектуване на ИУМПС.
Чл. 51.(1) Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или
обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях имат право да извършват само лица,
притежаващи съответно разрешително по чл. 47 от ЗУО за съответната дейност.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност съответствие с
изискванията на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства и на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци.
(3) Излезлите от употреба МПС се предават на места определени от Кмета на Община / при
определени такива/
Чл. 52. (1) Излезлите от употреба МПС се предават на:
1. организации по оползотворяване на ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално,
с които Кметът на Община сключва договор за изпълнение на задълженията си по чл.19, ал.
3, т.7 от ЗУО.
(2) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:
1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на съответната общината;
2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на
територията на съответната община;
3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по
прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни
кампании и работа с обществеността.
(3) За местата Чл. 50, ал. 3 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на
територията на общината за година.
Чл. 53. (1) Собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед
за повече от две години от определената му дата за следващ преглед, или на МПС с
прекратена регистрация, което не се съхранява в имот частна собственост, е длъжен да го предаде
на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС.
(2) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията се по ал. 1, както и в
случаите, когато МПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага
процедурата по чл. 54.
Чл. 54. (1) Упълномощените със заповед на Кмета на Община Завет длъжностни лица да
осъществяват контролна дейност по настоящата наредба предприемат действия за
установяване на местоположението на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС
се залепва предписание по образец /приложение/.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят констативен протокол за техническото
състояние на МПС в 3 екземпляра, съгласно образец /приложение/. При поискване екземпляр
от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.
(3) С поставяне на предписанието за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен
срок за преместване на МПС.
(4) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз
основа на констативния протокол за извършена проверка /приложение/, Кметът на Община Завет
издава заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или
в център за разкомплектоване на ИУМПС.
(5) Заповедта се изпълнява от лицата, с които Община Завет има сключен договор и
притежаващи разрешително по чл. 47 от ЗУО за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на
собственика.
Чл. 55. (1) Забранява се:

1.
Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на
чл. 47 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона
за опазване на околната среда.
Чл. 56. (1) Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на ИУГ
имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл. 47 от
ЗУО за съответната дейност.
(2) Изграждането на събирателните пунктове за ИУГ е задължение на лицата, получили
разрешение по чл. 47 от ЗУО.
(3) Местата за събирателните пунктове се съгласуват от общината.
(4). Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават
излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Чл. 57. (1) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на
декларация за произход на площадки, осигурени от кметовете на общини/ в населени места с над
10 000 жители/ или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата,
организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от страните. Тези площадки се
осигуряват в срок до 12.07.2014 г. До тогава физическите лица могат да предават ОЧЦМ с битов
характер при наличие на декларация за произход само на лица, притежаващи разрешение за
дейности с отпадъци или комплексно разрешително, издадено съгласно изискванията на Закона за
опазване на околната среда. До 12.01.2013 г. физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с
битов характер и на лица, притежаващи лиценз за ТДОЧЦМ, издадена по отменения ЗУО от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на
декларация за произход.
(3) (в сила от 14.07.2014 г.) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на
площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата или чрез
кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кметовете на
общини, безвъзмездно за всяка от страните.
(4) Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци на територията на
пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Чл. 58. Програмите за управление на отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се актуализират в
съответствие с изискванията на наредбите при промяна във фактическите условия и/или
нормативните изисквания, свързани с отпадъците.
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ
Чл. 59. (1) Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на
образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34,
ал. 1 от ЗУО на територията на съответната община.
Чл. 60. (1) Биоотпадъците, като хартия, картон с произход от домакинствата, ресторантите,
заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
предприятията на хранително-вкусовата промишленост, които са обхванати от общински системи за
разделно събиране на отпадъци от опаковки ги предават на общинска система за разделно
събиране.
(2) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини на територията
на община Завет се извозват от притежателя до определените за целта торища във всяко населено
място в обхвата на общината.
(3) Биоотпадъците по ал. 2 се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане, по
начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.

Чл. 61. (1) Забранява се:
1. Депонирането, изгарянето на биоотпадъци и/или обезвреждането им по какъвто и да е друг
начин, в случаи, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;
2. Смесването на разделно събрани биоотпадъци с други рециклируеми или опасни отпадъци;
3. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на битови отпадъци или
контейнери за отпадъци от опаковки, при наличие на изградени системи за разделно събиране за
биоотпадъци.
Чл. 62. (1) За постигане на целите по разделно събиране и оползотворяване на битовите
биоотпадъци, , кметът на общината като неразделна част от програмата по 52, ал. 1 от ЗУО
включва мерки за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на
общината.
(2) Мерките по ал. 1, включват най-малко:
1.Поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани
чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на домакинствата и на
населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;
2.Разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от обществени зелени площи, паркове
и градини;
3.Поетапно изпълнение въвеждането на разделно събиране и оползотворяване на
биоотпадъците от източниците, които не са обхванати от общинската система за разделно
събиране;
4.План за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива
са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч.
определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;
5.Насърчаване компостирането на място;
6.Повишаване на информираността на населението за ползите и изискванията за разделното
събиране и оползотворяване на биоотпадъците.
РАЗДЕЛ VI
КОНТРОЛ
Чл. 63. (1) Контролната дейност по тази наредба се осъществява от Кмета на община, или
оправомощени от него длъжностни лица и Кметове по населени места, в обхвата на общината.
(2) Длъжностното лице, извършващо проверката на място, има право:
1. на достъп в помещенията, в които се извършва, контролираната дейност;
2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания следва
да се намират в мястото на проверката;
3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката изисква специални знания.
(3) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи
спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за
представянето им.
Чл. 64. (1) При извършване на проверките контролните органи съставят констативни
протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 65. (1) Актовете за нарушения се съставят от:
1. длъжностни лица упълномощени със заповед на кмета на общината;
2. служители на Полицейски участък;
3. кметовете на населените места.

АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 66. (1) Длъжностните лица и гражданите, нарушили разпоредбите на настоящата наредба
се наказват с глоба от 50 до 500 лв.
(2) Едноличните търговци и юридическите лица, нарушили разпоредбите на настоящата
наредба се налага имуществена санкция до 200 до 1 000 лв.
(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.
(4) За явно маловажни нарушения по тази наредба на виновните лица се налага на място
глоба от 10 до 50 лева срещу издаване на квитанция.
(5) Размерът на глобата се определя съобразно тежестта на нарушението и степента на
виновност на нарушителя, от наказващия орган.
Чл. 67. (1) Административно-наказателно отговорни по тази наредба са и непълнолетните
лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират
същността и значението на извършеното и да ръководят постъпките си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16
години, отговарят съответно родителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали
извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили.
(3) За нарушения, извършени при осъществяване дейности на предприятия, учреждения,
заведения, организации и търговски дружества, административно-наказателна отговорност носят
работниците или служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са
наредили или допуснали да бъдат извършени.
Чл. 68. (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват с акт за установяване на
нарушението
издадени
по
реда
на
ЗАНН.
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него
длъжностно лице, по предложение на контролните органи.
(3) Установяването на нарушенията налагане на глобите, издаването, обжалването и
изменението на наказателните постановления става по реда определен от Закона за
административните нарушения и наказания/ЗАНН/
Чл. 69. За деяния,които представляват нарушения на Закона за управление на отпадъците се
налагат санкциите предвидени в него.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на тази наредба:
1. „Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
2. „Битови отпадъци" са „отпадъци от домакинствата" и „подобни на отпадъците от
домакинствата". „Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата.
3. „Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената
дейност на физическите и юридическите лица.
4. „Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни свойства,
посочени в приложение № 3 към § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
5. „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.
6. „Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и
други.
7. „Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи
на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3
май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие
с член 1, буква „а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО

на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от
Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.
8. „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.
9. „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.
10. „Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци на
нефтена основа или техни смеси:
а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива;
б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на нефт
и течни горива;
в) отпадъци от маслено-водна сепарация;
г) отпадъци от течни горива;
д) отпадъци от преработка на нефт;
е) утайки и емулсии, получени от различни производства;
ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби.
11. „Батерия или акумулатор" е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез
директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки
(непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).
12. „Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не
може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби на ЗУО.
13. „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.
14. „Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или
юридическото лице, в чието владение се намират те.
15. „Третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане,
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
16. “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.
17. „Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за
третиране на отпадъци.
18. „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.
19. „Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и
естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
20. „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.
21. „Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по
товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна
дейност.
22. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в

административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и
цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и
забавления.
23. „Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския
закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което
управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци.
24. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности по
оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на енергия
и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването включва и
дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго материално
оползотворяване.
25. „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. Приложение № 2 съдържа
неизчерпателен списък на дейностите по оползотворяване.
26. „Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността
има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. Приложение № 1
съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане.
27. „Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали
се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели.
То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за
получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за
насипни дейности.
28. „Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които
не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.
29. „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.
30. „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.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Завет е приета с
Решение № 166 по Протокол №24 от 30.09.2013г. на Общински съвет – Завет и отменя Наредба
№3 за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Завет,
приета с Решение № 100/17/ от Проткол № 11/24.09.2004 година.
§2. Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и съгласно чл.22 от Закона за управление на
отпадъците.
§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Завет и на упълномощени от
него длъжностни лица, както и на кметове на кметства.
§4. Наредбата може да се изменя и/или допълва по предложение на кмета на общината или
от постоянната комисия по “Устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и
опазване на околната среда” при Общинския съвет гр. Завет.
§5. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на
Общинския съвет - Завет.

МЕХМЕД ХАСАН
Председател на Общинския съвет гр.Завет

Приложение към чл.18, ал.1
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на Направление
за транспортиране на строителни отпадъци и излишни земни маси
От………………………………………………………………………………………………..
име, презиме, фамилия

ЕГН………………………..……, с постоянен адрес гр./с.…...………………………………
ул.…………………………………..…№…………………………………..………….……….
лична карта №………………………, изд. на……………………. г. от МВР……………….
Представител на фирма:……………………………………………………………………….
със седалище гр…………………………., ул…………………………, №…………………
ЕИН……………………………………………………………………………………………..
Адрес за кореспонденция:……………………………………………………………………..
Телефон, факс или адрес на електронна поща:………………………………………………
Уважаеми господин Кмет,
В качеството си на собственик/инвеститор/изпълнител на обект:
Забележка: подчертава се вярното

…………………………………………………………………………………………………...
/ново строителство, реконструкция, благоустройствени мероприятия, почистване и др./
Забележка: подчертава се вярното

находящ се в гр./с .…………..………, УПИ № ………………………, кв. …………………
с административен адрес: ……………………………………………………………………..
Моля на основание чл. 18, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Завет да ми бъде определен маршрут за транспортиране на
отпадъците до инсталацията/съоръжението за третирането им, както следва:
................... куб.м строителни отпадъци;
................... куб.м 3 земни маси;
................... куб.м 3 хумус;
със следното МПС:
1.………….…………………………………………………………………………….……….,
/Рег. №, марка и модел/

Д е к л а р и р а м, че:
1.След получаване на Направлението, депонирането ще се извърши на посоченото
регионално депо за неопасни отпадъци;
2.Гореописаният строителен отпадък/излишни земни маси ще бъде транспортиран
в камиони с покривала до Регионално депо – гр. Разград

3.Известно ми е, че при надвишаване на количествата строителни отпадъци и излишни
земни маси, за допълнителните такива съм длъжен да подам ново заявление.
Прилагам следните документи:
1. Копие на разрешение за строеж;
2. Документ за платена такса за издаване на направление;
гр. Завет …............ 20....... г.

Заявител: ............................
/подпис/

Приложение към чл.18, ал.2

НАПРАВЛЕНИЕ № ...................../……..........

Разрешава се на ......................................................................................................................,
/юридическо / физическо лице/
с адрес ..................................................................... да извози ..................................... куб.м.
от обект .......................................................................................................................................
по маршрут.................................................................................................................................
на Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Разград, както следва:
строителни отпадъци ........................................................... куб.м.
до определените за целта торища във всяко населено място в обхвата на
общината, както следва:
излишни земни маси ............................................................ куб.м.
хумус............................................................ куб.м.

Документ за платена такса:........................../.................................

гр. Завет…............ 20....... г.

Експерт: ................................................
/подпис, печат/

Приложение към чл.54, ал.1

Предписание за преместване на излязло от употреба
моторно превозно средство
№…………/………………..г.

Днес…………………………….............................година, на основание чл. 54, ал.2 от
Наредба
за управление на отпадъците на територията на община Завет, уведомяваме
собственика на:
вид МПС………………………………..цвят на
МПС…………………………………………….
марка…………………………регистрационен номер/ако има
такъв/…………………………....
модел…………………………адрес на
паркиране………………………………………………...
собственик /ако е
известен/…………………………………………………………………………
в срок от 14 /четиринадесет/ дни да освободи заеманото от собственото му МПС място
общинска собственост, като се премести в имот частна собственост или се предаде в
център за разкомплектоване.
Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост – не
спира изпълнението на настоящото предписание.
При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено на адрес:
гр./с……………………………………………...……………..и предадено за
разкомплектоване,
ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от собственика.

Комисия:
1……………………………….
/…...…………………………./
2……………………………….
/…...…………………………./
3……………………………….
/…...…………………………./

Приложение към чл.54, ал.2

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№…………/………………..г.

Днес……………………….20….година, в гр./с…….……………комисия назначена със
Заповед №………………./……………….20….г. на Кмета на община Завет и във връзка
с чл. 54, ал.2 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Завет,
в състав:
1………………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия и длъжност

2………………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия и длъжност

3………………………………………………………………………………………………….
име, презиме, фамилия и длъжност

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС,
като установи следното:
вид МПС…………………………………………….марка…………………………………...
модел…………………………………………цвят на МПС…………………………………..
рег. номер /ако има такъв/……………………………………………………………………..
адрес на паркиране:…………………………………………………………………………….
Място, на което е поставен стикера:………………………………………………………….
Състояние на МПС по външен оглед:
І.Външно състояние на превозното средство
1. Наличие на двигател:………………………………………………………………………..
2. Наличие на скоростна кутия:……………………………………………………………….
3. Състояние на купето /кабината, каросерията/:…………………………………………….
4. Наличие на врати:…………………………………………………………………………...
5. Наличие на калници:………………………………………………………………………...
б. Наличие на капаци:………………………………………………………………………….
7. Наличие на седалки:…………………………………………………………………………
8. Наличие на арматурно табло:………………………………………………………………
9. Наличие на стъкла:…………………………………………………………………………..
10.Състояние на каросерията:…………………………………………………………………
11.Осветителни
тела:……………………………………………………………………………………………..
а)Фарове:………………………………………………………………………………………..

б)Габарити и мигачи-предни:…………………………………………………………………
в)Стоп, габарити и мигачи-задни:…………………………………………………………….
12.Наличие и състояние на колелата и гумите:………………………………………………
13.Допълнителни данни по показания на свидетели:………………......................................
…………………………………………………………………………………………………...

Становище на комисията:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра.

Комисия:
1……………………………….
/…...…………………………./
2……………………………….
/…...…………………………./
3……………………………….
/…...…………………………./

Приложение към чл.54, ал.4
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
за извършена проверка
Днес …………..20..….г., подписаният......................................................................................
на длъжност.................................................................................................при Община Завет,
извърших проверка на :
…………………………………………………………………………………………………...
При проверката присъстваха
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
От извършената проверка се установи, че собственикът на
МПС .............................................................................................................................................
(трите имена по лична карта, ЕГН)
.......................................................................................................................................................
(адрес на местоживеене)

ВИД:.............................................................................................................................................
МАРКА:............................................................МОДЕЛ.............................................................
ЦВЯТ НА МПС:..........................................................................................................................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР / АКО ИМА ТАКЪВ /............................................................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:.........................................................................................................
/ улица, блок, площадка /
не е освободил заеманото от собственото му ИУМПС общинско/държавно място и не
го е преместил в личен имот, площадка за временно съхраняване или център за
разкомплектоване, в 14(десет) дневен срок съгласно предписание №............ от............. г.
От датата на настоящия констативен протокол, описаното в него ИУМПС се счита за
отпадък и ще бъде принудително преместено на площадка за временно съхранение или
в център за разкомплектоване на ИУМПС, от Организацията по оползотворяване на
ИУМПС, с която Общината има подписан договор, за сметка на собственика.
Настоящият констативен протокол се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра.
Извършил проверката: .....................................................................
Присъствали при проверката:

1...................................................
2...................................................
3...................................................

