Проект!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА
ГЛАВА

ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. /1/ Тази Наредба урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и
обезвреждането на :
1.битовите отпадъци, вкл. опасни битови отпадъци.
2.строителни отпадъци, вкл.биоотпадъци.
3.масово разпространени отпадъци, в т.ч.:
а/ отпадъци от опаковки /ООп/;
б/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС /;
в/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
г/ негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
д / отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ;
е/ излезли от употреба гуми /ИУГ/ .
4. отпадъци от черни и цветни метали /ОЦЧМ /.
5. разделно събрани отпадъци.
/2 / Наредбата урежда правата и задълженията на общинската администрация и
на лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с
ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване,
сградите, дворовете и прилежащите територии.
/3/ Наредбата определя вида на административните нарушения, които могат да
бъдат извършени и размера на глобите/ санкциите, на които подлежат в тази връзка
физическите и юридическите лица.
/4/ Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно
пребивават на територията на Община Мездра, както и за юридическите лица,
организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.
Чл.2. /1/ Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на
отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и
третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие със
Закона за управление на отпадъците и действащата подзаконова нормативна уредба .
/2/ Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за събиране, транспортиране и третиране на
отпадъците;
2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си
за третиране на отпадъци;
3. да предприемат всички мерки за несмесване на:
а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества
или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества;
б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци;
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да
бъде осигурено третиране в съответствие с изискванията на Закона за управление на
отпадъците, на територията на Република България;
5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да
организират безопасното им управление;
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6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със Закона за управление
на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до
съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и
третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците;
8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с
опасни отпадъци;
9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на
замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или
съоръжението за третиране на отпадъци;
/3/ Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или
обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател
за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците.
/4/ Първоначалния причинител на отпадъците носи солидарно отговорността с
лицата, участващи в цялата верига от тяхното събиране до третирането им - за
оползотворяване и/или обезвреждане.
/5/ Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в
подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците.
/6/ Отговорността за организиране управлението на масово разпространени
отпадъци се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се
образуват отпадъците, при условията на Закона за управление на отпадъците и
действащата подзаконова нормативна уредба.
Чл.3. Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните
отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи
разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от Закона за управление на
отпадъците, комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда или регистрационен документ по чл. 78 от Закона
за управление на отпадъците за съответната дейност и площадка, за отпадъци със
съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.
Чл.4. /1/ Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по
възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане
се намират отпадъците.
/2/ Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за
разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.

ГЛАВА

ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
Раздел Първи
Задължения и отговорности на Кмета на Община Мездра, общинска
администрация и Общински съвет - Мездра
Чл.5. /1/ Кметът на Община Мездра организира управлението на битовите
отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за
управление на отпадъците, действащата подзаконова нормативна уредба и реда,
установен с настоящата Наредба.
/ 2 / Кметът на Община Мездра осигурява условия, при които всеки притежател
на битови отпадъци се обслужва от лица, притежаващи необходимите разрешителни и
регистрационни документи, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната
среда и Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да
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извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане.
/ 3/ Кметът на общината, респ.общинската администрация отговаря за:
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци – контейнери, кофи и
други;
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионалното депо за
неопасни отпадъци за общини Враца и Мездра, разположено в местността „ Пискавец”
или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии
от населените места, предназначени за обществено ползване;
4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за
битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или
обезвреждане на битови отпадъци;
5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на
съответната община;
6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;
7. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им
за оползотворяване и/или обезвреждане;
8. 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;
9. осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци
от домакинствата, 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;
10. почистването от отпадъци на общинските пътища;
11. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места
и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
12. Разработване на Програма за управление на отпадъците в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците;
13. Контролира спазването на изискванията на Наредбата и санкционира нарушителите
в предвидените случаи;
14. Определя прилежащите части към сгради и терени, отговорността за почистването
на които носят техните собственици, а ако са отдадени под наем – наемателите;
15. Организира система за разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление на
такса смет за недвижими имоти на граждани и юридически лица;
16. Разработва списък на разрешените за изхвърляне отпадъци на градското депо за
неопасни отпадъци;
17. Организира дни за почистване територията на населеното място с участието на
граждани, еднолични търговци и търговски дружества, обществени организации и др.,
като осигурява необходимите транспортни и технически средства.
Чл.6. Общински съвет - Мездра е приел решение за участие в регионално
сдружение за управление на отпадъците за общини Враца и Мездра, във връзка с чл.24,
ал.2 от Закона за управление на отпадъците.
Чл.7. /1/ В регионалното сдружение, системите за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като
минимум изпълнението на следните цели:
1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, включващи хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци;
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2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите
отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.
/2/ Целите по ал. 1 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и
стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, се постигат поетапно
съгласно следните срокове:
1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло;
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло;
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Раздел Втори
Права и задължения на физическите и юридическите лица, причинители и
притежатели на битови отпадъци на територията на гр.Мездра
и населените места от общината
Чл.8 (1) Гражданите, едноличните търговци, търговските дружества и другите
организации имат право:
1. Да сигнализират Общинската администрация за нарушения на фирмите, извършващи
дейностите по третиране на ТБО;
2. Да сигнализират Общинска администрация за неспазване на изискванията,
произтичащи от тази Наредба от граждани, еднолични търговци, търговски дружества и
др.;
3. Да правят предложения за подобряване организацията и осъществяването на
дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци;
(2) Гражданите, едноличните търговци, търговските дружества и организациите са
длъжни:
1. Да изхвърлят отпадъци само в определените за съответния вид съдове и места;
2. Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете за ТБО, да
затварят капаците или да осигуряват поддържане на чистотата около тях;
3. Да почистват редовно, в т.ч. от сняг, прилежащите части към сградите, дворните
места и други терени, в които живеят или стопанисват;
4. Да заплащат таксите за ТБО в определения от Общината размер и по ред, определен
с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги;
5. Гражданите са длъжни да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за смет;
(3) Забранява се:
1. Изхвърлянето в съдовете за ТБО на отпадъци, които могат да ги увредят и замърсят,
в т.ч. течни, агресивни, боядисващи и други, както и изхвърлянето в съдовете за ТБО на
строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, животински,
растителни, жар и други отпадъци;
2. Смесването на отделно събираните от участващите в системата за разделно събиране
ТБО с други видове отпадъци;
3. Изхвърлянето на всякакви отпадъци извън определените за целта съдове и места;
4. Миенето, гресирането, замърсяването с горивни и смазочни материали и
ремонтирането на МПС по улиците, площадките и други места за обществено ползване;
5. Паркирането на превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и
извозването на ТБО.
(4) Почистването на пазара, местата за улична търговия, паркингите, автогарата, ЖП
гарата и други подобни се извършва от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
Чл.9 Отговорност за спазване разпоредбите на чл.8, ал.2, ал.3 носят:
1. Ръководителите на предприятието или организацията;
2. Собствениците на имота.
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Чл.10 Едноличните търговци, търговските дружества и организациите, които генерират
отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или
извозването им до градското депо, след заплащане на такса, или безвъзмездното им
предаване на площадка, определена от Общината, съгласно чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.
.
Раздел Трети
Такси
Чл.11 За услугите по събирането, извозването и обезвреждането на РДНО – за общини
Враца и Мездра или други съоръжения за битови отпадъци, както и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места се дължи такса
битови отпадъци. Реда и начина за определяне на таксата е по глава втора, раздел първи
от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.
Чл.12 При използване на Градското депо за депониране на разрешени от общината
производствени и неопасни отпадъци се заплащат такси по Приложение №1 към чл.50
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
на Общински съвет – Мездра.
Раздел Четвърти
Разделно събиране на отпадъци
Чл.13 (1) Общината организира работата на системата за разделно събиране на битови
отпадъци срещу намаление до 50% на такса битови отпадъци за недвижими имоти на
граждани и юридически лица, заявили желанието си за участие в системата с формуляр,
най-късно до 30 декември на предходната година
(2) Участниците в системата за разделно събиране предават безвъзмездно в
определените от Общината пунктове и в определени от Общината срокове
задължително минимално количество разделно събрани и подлежащи на рециклиране
отпадъци. Определянето на минималното количество отпадъци за даден недвижим
имот се извършва на база характеристиките , вида и предназначението на имота по
единични показатели, както следва:
- за търговски обект – полезна площ /кв.м./;
- за заведения за обществено хранене и подобни – брой места;
- за жилищен имот – брой лица , живеещи в имота;
- за офиси или учреждения – брой персонал.
(3) По предложение на кмета на общината ежегодно до 15 ноември на текущата година
Общински съвет – Мездра определя за следващата година:
конкретния размер на намалението на такса битови отпадъци; населените места, в
които ще работи системата за разделно събиране и задължителните минимални
количества по видове отпадъци за различните видове имоти, които ще подлежат на
събиране.
(4) До 31 декември на текущата година се изготвят списъци на участниците в системата
на разделно събиране на битови отпадъци, които ще ползват намаление на такса битови
отпадъци за следващата година.Списъците се одобряват от кмета на общината и се
предоставят в отдел “Местни приходи” към Общинска администрация и в
изкупвателните пунктове от системата за разделно събиране.
(5) Одобрените участници в системата за разделно събиране получават уведомителни
писма до 31 януари на годината, за която ще ползват намалението. При непредаване на
задължителните количества рециклируеми отпадъци в срок до 30 септември на същата
година, на участниците се отнема правото на намаляване на такса битови отпадъци и тя
се дължи в пълния размер.
(6) Участници в системата за разделно събиране, изключени от участие поради
непредаване на рециклируеми отпадъци в две поредни години за един и същи имот,
губят правото да участват в системата за разделно събиране със същия имот за срок от
3 години

5

Чл.14. (1)Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие
в системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в съответствие с чл.2 ал.1
т.5 от настоящата наредба, като може да сключва договори с организация по
оползотворяване /притежаваща разрешение по реда на глава V раздел IV от ЗУО/,
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, други лица
/притежаващи разрешение или регистрационен документ или лиценз по реда на глава V
от ЗУО или комплексно разрешително по реда на глава VII, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
(2) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци
от опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради,
заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих,
забавления и туризъм.
(3) Кметът на Общината се произнася в тримесечен срок от предлагането на договори
от страна на организацията по оползотворяване или Предприятието за управлението на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за организиране на системата за
разделно събиране на отпадъци от опаковки. При мотивиран отказ от страна на Кмета,
той е длъжен да определи местата за разполагане на необходимите елементи на
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки, без да
възпрепятства дейността на друго лице, сключило договор с организацията по
оползотворяване и/или ПУДООС.
(4)Когато разделното събиране на отпадъци от опаковки се организира въз основа на
договор между общината и ПУДООС, общината гарантира рециклирането или
оползотворяването на разделно събраните отпадъци чрез договор с лица, притежаващи
разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на
отпадъци от опаковки или комплексно разрешително.
Чл.15 (1) Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за
разделно събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта
места, когато на територията на населеното място има организирана система за
разделно събиране и/или за предаване на отпадъците за рециклиране.
(2) В случаите, когато са налице условията по ал. 1 се забранява смесването на
събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване.
Раздел Пети
Организация на Дейността
Чл.16 Изпълнението на дейностите по третиране на ТБО и строителни отпадъци се
осъществяват от Общинско предприятие “Чистота”. За оползотворяването или
обезвреждането на битовите и строителните отпадъци могат да се сключват договори с
лица, притежаващи разрешение по реда на чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително
по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
Чл.17. (1) Общинско предприятие “Чистота”, съгласувано с Общинска администрация
извършва дейностите по разполагане и поддръжка на съдовете за битови отпадъци, по
ритмичното сметосъбиране / съобразно с определената със Заповед на Кмета на
Общината честота на събиране за отделните населени места/ и транспортиране на
събраните битови отпадъци до Регионалното депо за общини Враца и Мездра , по
поддържане чистота на територии за обществено ползване в населените места и
поддържане на площадките за депониране на компостируеми отпадъци в селата на
община Мездра.
(2) Общинско преприятие “Чистота” ежегодно в срок до 15 ноември на текущата
година представя в Общинска администрация план- сметки за необходимите средства
за извършване на услугите, включени в такса битови отпадъци за следващата година.
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(3) Общинско предприятие “Чистота” ежегодно в срок до 15 януари представя в
Общинска администрация маршрутни графици за сметосъбиране за текущата година,
като уведомява и кметствата за предвидените дати за събиране на битовите отпадъци в
съответните населени места; както и графици за метене и поддържане на обществени
територии по райони в град Мездра / съобразно честотата за поддържане-ежедневно,
ежеседмично и т.н./.
(4) Общинско предприятие “Чистота” ежемесечно представя в Общинска
администрация отчети, съдържащи информация по населени места /за град Мездра по
райони/ за броя и вида на обслужени съдове, броя извършени курсове на
специализираните машини, количеството събрани отпадъци /по кантарни бележки/,
броя разчистени сметищни площадки за компостируеми отпадъци / населено място,
използвана техника- машиносмяна/.
(5) Общинско предприятие “Чистота” е отговорно за поддръжката и експлоатацията на
градското депо за строителни и неопасни производствени отпадъци. На депото се
приемат
отпадъци след представяне на разрешение, издадено от Общината или след
разпореждане от Общината. Общинско предприятие “Чистота” води отчетна книга за
постъпилите отпадъци, която съдържа информация за произход, вид и количества на
отпадъците.
(6) Общинско предприятие “Чистота” води отчетност за битовите и строителните
отпадъци по реда на НАРЕДБА № 2 от 22.01.2013 г. 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.
Чл.18. Общинско предприятие “Чистота” може по разпореждане на Кмета на Общината
да изпълнява дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци.
Чл.19. Кметът на Общината или упълномощени от него лица контролират
изпълнението и качеството на дейностите по услугите, включени в такса битови
отпадъци, както и спазването на изискванията на настоящата Наредба.
Чл. 20. (1) При констатирано замърсяване на околната среда с отпадъци, разходите за
възстановяване качествата на околната среда се поемат от причинителя. Когато
причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите се поемат от лицата, в чието
държане се намират отпадъците.
(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване
на действителния причинител се възстановяват от него.
(3) Ако причинителя не бъде установен в срок от 30 дни и при поискване, Общината
оказва съдействие на държателя на отпадъците относно откриване на действителния
причинител или при възможност предоставя помощ за отстраняване на отпадъците / с
изключение на опасните отпадъци/.

ГЛАВА

ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛ.
БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ
Раздел Първи
Управление на отпадъците от строителство, реконструкции и разрушаване на
сгради и други съоръжения
Чл. 21. /1/ Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност,
образувани от домакинствата на територията на Община Мездра.
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/2/ Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на Закона за
устройство на територията без наличие на разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО / за
дейности с отпадъци, когато такъв се изисква.
/3/ Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на
територията 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 Закона за управление на отпадъците /ЗУО / .
Чл. 22. /1/ Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и
доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или
застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в
съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали, (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
/2/ При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно
премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи
сигурността строежи възложителят носи отговорност за изпълнението на целите,
свързани с подготовка за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
материали от строителни отпадъци.
1. Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1
януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на
материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез
заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от
общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от
изкопи в естествено състояние.
2. Целите по оползотворяване се постигат поетапно, съгласно сроковете както
следва :
а/ до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;
б/ до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
в/ до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
/3/ Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за
ползване или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или
изпълнителя на разрушаването селективно по материали.
/4/ Кметът на общината 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.
/5/ Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на
строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж,
са за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или
съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и
протокол за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване
на отпадъците кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед
за незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл.
417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс.
/6/ Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на
строежи, с изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на
изпълнител и в договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на
рециклирани строителни материали.
/7/ Произведените продукти от рециклиране на строителни отпадъци, които се
пускат на пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в
строежите или части от тях, трябва да осигуряват изпълнението на основните
изисквания към строежите въз основа на експлоатационните им показатели, определени
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в техническите спецификации, както и на нормативните изисквания за тяхната
употреба в зависимост от областта на приложението им.
Чл. 23. /1/ 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 Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).
/2/ Изискването по ал. 1 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,
по-малка 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.
/3/ Планът по ал. 1 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.
/4/ Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват:
1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от
процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава
осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното
одобряване;
2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от Кмета на
община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира
проектът.
/5/ Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна
информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с
изисквания на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.), като изпраща
мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана.
/6/ В случаите по ал. 4, т. 2 Кметът на общината одобрява плана за управление на
строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от
получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето
на допълнителната информация.
/7/ Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
/8/ Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка
на съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.
/9/ Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на
обектите се установяват:
1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор – с окончателния доклад
по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо
строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и
рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни
материали при изпълнението на проекта, 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;
2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор – с отчет до кмета на
общината по образец съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.) от
Закона за управление на отпадъците, в който се описва изпълнението на целите за
оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на
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рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, 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.
/10/ Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или
плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват
строително-монтажните работи или разрушаването.

Раздел Втори
Управление на биоразградими отпадъци
Чл.24. Кметът на Община Мездра организира 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.
Чл.25. /1/ Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се
събират разделно.
/2/ Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски
обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез
компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на
защита на околната среда.
/3/ Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията на
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и на Наредбата по чл. 43, ал. 5 от същия
закон.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ /МРО/
Раздел Първи
Общи положения
Чл. 26. Кметът на Община Мездра организира 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 .
Чл.27. Отговорността за организиране управлението на масово разпространени
отпадъци/ МРО / се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба
се образуват отпадъците, при условията на закона.
Чл.28. /1/ Лицата, пускащина на пазара продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и
третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна
употреба, рециклиране и/ или оползотворяване.
/2/ Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
/3/ В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и
всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните
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потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците,
образувани в резултат на употребата на съответните продукти.
/4/ Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след
получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на
отпадъците /ЗУО /.
/5/ В случай, че изпълняват задълженията си чрез колективни системи след
сключване на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
/6/ Лицата по ал. 1 могат да променят организацията по ополозотворяване, чрез която
изпълняват задълженията си, само след като прекратят договора си с нея. При
сключването на нов договор с друга организация по ополозотворяване задълженото
лице е длъжно да є представи копие от уведомлението за прекратяване на договора си с
предходната организация.
/7/ Лицата по ал. 1 не могат да участват по едно и също време в повече от една
организация за един и същ отпадък.
Раздел Втори
Управление на отпадъци от опаковки /ООп/
Чл.29. Наредбата се прилага за всички видове опаковки, пуснати на пазара и за всички
отпадъци от опаковки, използвани или изхвърляни от домакинствата или при
предоставянето на услуги, или при извършването на промишлена, търговска,
административна или всякаква друга дейност, независимо от използваните материали.
Чл. 30. С Наредбата се цели:
1.намаляване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната среда;
2.спазване на изискванията към пусканите на пазара опаковки;
3. намаляване на отпадъците от опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, чрез
предприемане на мерки в следната последователност:
а) намаляване образуването на отпадъци от опаковки;
б) многократна употреба на опаковки;
в) рециклиране на отпадъци от опаковки;
г) други форми на оползотворяване на отпадъци от опаковки;
4. създаване на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки;
5. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат
рециклирани или оползотворени.
Чл.31. Физическите и юридически лица, при чиято дейност се образуват, събират,
транспортират и/или третират отпадъци от опаковки, включително на територията на
търговските обекти са длъжни:
1.да предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в
съответствие с йерархията за управление на отпадъците;
2.да ги предават на определените за целта места, на територията на населеното място,
когато има организирана система за разделно събиране или да се предават за
рециклиране на лица , притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел
I от Закона за управление на отпадъците, комплексно разрешително, издадено по реда
на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда или регистрационен
документ по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците за съответната дейност и
площадка, за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата за класификация на
отпадъците.
Чл.32. Забранява се:
1. Смесването на отпадъците от опаковки с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.
2. Поставяннето на отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране.
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3. Изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп.
4. Изхвърлянето на лесно запалими материали в съдовете за разделно събиране.
Чл.33. Физическите и юридически лица, при чиято дейност се третират
/оползотворяват или обезвреждат /опасни отпадъци от опаковки е необходимо да
притежават Разрешение за третиране на отпадъци , издадено по реда на глава пета,
раздел І, чл.67 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Чл.34. Физическите и юридически лица, при чиято дейност се третират
/оползотворяват или обезвреждат / неопасни отпадъци от опаковки е необходимо да
притежават Регистрационен документ за третиране на отпадъци , издадено по реда на
глава пета, раздел ІІ, чл.78 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Чл.35. /1/ Кметът на Община Мездра организира изпълнението на задълженията си за
участие в системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, като сключва
договори при условия и ред, определен с решение на Общинския съвет, със:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел III, и/или
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели I и II на Закона за управление на отпадъците, за извършване
на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на
отпадъци от опаковки на територията на Община Мездра, и/или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на
околната среда.
/2/ С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от
опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради,
заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
/3/ С договорите по ал. 1 се определят най- малко следните условия:
1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки от
домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и
площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и
редът за отчитане на тяхното изпълнение;
3. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на
отпадъците от опаковки на територията на Община Мездра;
4. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на Община Мездра по
прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и
информационни кампании и работа с обществеността.
/4/ С договорите по ал.1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението
и отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.
Чл.36. /1/ В срок от един месец след сключване на договор кметът на общината
уведомява писмено министъра на околната среда и водите.
/2/ В случаите на едновременно с уведомлението кметът представя изготвена
програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината.
/3/ Програмите се разработват и приемат за период не по-кратък от 3 години.
/4/ Кметът на общината, представя ежегодно до 31 март на министъра на
околната среда и водите доклад относно изпълнението на изисквания към системите за
разделно събиране, като:
1. брой на разположените съдове за разделно събиране на отпадъци в съответствие с
изискванията за обхванато население и честота (за месец) на обслужване на съдовете;
2. осреднено количество събрани отпадъци от опаковки от един контейнер по видове
материали на година;
3. осреднено количество събрани отпадъци от опаковки от един жител на година;
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4. списък на площадките и съоръженията, в т.ч. собствени, наети, ползвани на друго
основание, на които се извършват дейностите по предварително третиране.
Чл.37 /1/ Лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се
образуват отпадъци от опаковки, заплащат продуктова такса по реда и в размера,
определени с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова
такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени
отпадъци.
/2/ Лица, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се
образуват отпадъци от опаковки, са производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от територията на друга държава – членка на ЕС
съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно,
и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност,
с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република
България.
/3/ Лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се
образуват отпадъци от опаковки, участващи в колективни системи, представлявани от
организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си индивидуално,
които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със Заповед
на Министъра на околната среда и водите.
Чл.38 За извършване на дейности по третиране /оползотворяване или обезвреждане /на
отпадъци от метални опаковки , физическите и юридически лица е необходимо да
притежават Разрешително , съгласно чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на
отпадъците, издадено по реда на глава пета, раздел І, чл.67 от същия закон или
Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за
опазване на околната среда.
Чл.39. Дейностите с отпадъци от метални опаковки се извършват само на площадки,
разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими
производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с
национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със
стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните
изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.
Чл.40. В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от
метални опаковки и ОЧЦМ, металните опаковки се съхраняват отделно на обособени
части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и
на ОЧЦМ, металните опаковки се отчитат отделно с код и наименование съгласно
Наредбата за класификация на отпадъците.
Раздел Трети
Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни
средства / ИУМПС /
Чл.41. Собствениците на отпадъци от МПС от момента на превръщането им в такива
до момента на предаването им на лица за следващо третиране, както и лицата,
извършващи дейности по тяхното третиране са притежатели на отпадъци по смисъла на
чл.7 ал.1 от ЗУО.
Чл.42. Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им на
поземлени имоти – тяхна собственост, или на съсобствени имоти до предаването им на
определените за това места, при недопускане на замърсяване с отпадъци от тях.
Чл.43. (1) Собствениците на излезли от употреба МПС са длъжни да ги предават на
площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.
(2) Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена
пълна щета съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и
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ремаркетата, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни
превозни средства (ДВ, бр. 31 от 2000 г.), наричана по-нататък "Наредба № I-45 от 2000
г.", са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в
центрове за разкомплектуване.
(3)Собственикът на излязло от употреба МПС не заплаща такси и разноски по
приемането му на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за
разкомплектуване.
Чл.44. Забранява се:
1. Предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от
предвидените в наредбата;
2. Предаването на излезли от употреба МПС на лица, които не притежават разрешение,
издадено по реда на чл.35 от Закона по управление на отпадъците, или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на
околната среда.
3. Съхраняването на излезли от употреба МПС върху имоти общинска собственост.
Чл.45. Излезлите от употреба МПС се събират на площадки за временно съхранение и
в центрове за разкомплектуване, които трябва да отговарят на изискванията, посочени в
Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства.
Чл.46.(1) Кметът на общината:
1. Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно
съхраняване на излезли от употреба МПС на територията на общината;
2. Организира дейностите по събирането на излезли от употрба МПС, съхраняването
им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за
разкомплектуване;
( 2) Кмета на общината извършва дейностите по ал.1 в случаите, когато лицата,
които пускат на пазара МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на
излезли от употреба МПС върху собствен имот и има сключен договор с организация
по оползотворяване или с предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда , или с лица, които изпълняват задълженията си по Наредбата за
изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства индивидуално.
Чл.47. (1) Операторът на центъра за разкомплектуване или операторът на площадка за
временно съхраняване издава за всяко прието излязло от употреба МПС удостоверение
за разкомплектуването му. Собственикът на излязлото от употреба МПС не заплаща за
издаването му.
(2) Собственикът на излязлото от употреба МПС представя пред органите на
МВР –Пътна полиция копие от удостоверението по ал.1 като неразделна част от
документите за прекратяване на регистрация, съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № I-45
от 2000 г./изм. и доп.ДВ, бр.67 от 31.08.2012г./
Чл.48. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредба
за излезлите от употреба моторни превозни средства /обн., ДВ, бр.7 от 25.01.2013 г., в
сила от 25.01.2013 г./
Раздел Четвърти
Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване / ИУЕЕО /
Чл.49./1/
Дейностите
по
събиране,
транспортиране,
временно
съхраняване,предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване се извършват от лица, притежаващи:
1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I
или II от Закона за управление на отпадъците, или
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2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
/2/ За събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в
обектите на лица, предлагащи електрическо и електронно оборудване за продажба на
крайните потребители не се изисква разрешение или регистрационен документ, когато
обектите и съдовете за събиране се обслужват от лица по алинея 1.
Чл. 50. (1) Кметът на общината:
1. определя места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за
временно съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
върху общински имоти на територията на общината в съответствие с Програмата за
управление на отпадъците, без да възпрепятства дейността на лицата по чл. 49 алинея 1,
сключили договор с организация по оползотворяване, с предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и/или с лицата, които пускат
на пазара електрическо и електронно оборудване, изпълняващи задълженията си
индивидуално;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и
предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане при наличие на сключен договор, финансиран от:
а) организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване, или
б) лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, които
изпълняват задълженията си индивидуално, или
в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
(2) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва
договори с лицата по чл. 49.
Чл. 51. (1) В случаите по чл. 50, ал. 1, т. 2 кметът на общината изготвя и утвърждава
график за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.
(2) Графикът по ал. 1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по
друг подходящ начин.
Чл.52 Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са длъжни
да:
1. Да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за
възможнжстите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО,
образувано в бита и/или други налични места за предаване на ИУЕЕО.
2. Безплатно да приемат обратно излязлото от употреба ЕЕО, в същото количество, от
същия вид или изпълняващо същите функции, като закупеното от потребителя.
Чл.53. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредба
за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /обн.ДВ, бр.2 от
08.01.2013г. попр.ДВ, бр.5 от 18.01.2013г./
Раздел Пети
Управление на дейностите с негодни за употреба батерии и акумулатори
/НУБА/
Чл.54 (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори отговарят за
разделното събиране, рециклиране и оползотворяване, екологосъобразното
обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях,
като изпълняват задълженията си индивидуално или чрез колективни системи,
представлявани от организация по оползотворяване за осигуряване на:
1. събиране от крайните потребители чрез специално оборудвани превозни средства
или чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбатана
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портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид или на друго
достъпно място в района;
2. предаване на събраните по т.1 негодни за употреба портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори на площадки за временно съхраняване, на съоръжения за
предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Кметът на общината:
1. определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии и акумулатори на територията на общината в случаите, когато лицата които
пускат на пазара батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за
разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори върху общински
имот;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба
батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане в случаите, когато има сключен договор за
финансиране на дейностите с организация по оползотворяване на негодни за употреба
батерии и акумулатори, производители и/или вносители на батерии и акумулатори,
които изпълняват задълженията си индивидуално, или Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда.
(3) Събирането на негодните за употреба портативни батерии и акумулатори се
извършва без заплащане от страна на крайния им потребител.
(4) В случай че в съответното населено място е организирана система за разделно
събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, се забранява
поставянето им в съдове за битови отпадъци.
Чл.55. (1) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на
съдовете за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори се
отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко 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 негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори се
отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за
поставяне на съдове на 5000 жители.
Чл.56 (1) 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 негодни за
употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в
рамките на работното време на обекта;
2. да поставят съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори;
3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи
информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на
НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на
обозначенията; при продажба на автомобилни батерии и акумулатори табелите трябва
да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит.
/2/ Дейностите по ал.1, т.1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с
организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или с
лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори,
индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или лица, притежаващи
разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
/3/ С договорите по ал.2 се гарантира,че негодните за употреба портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори ще бъдат предадени за рециклиране на лица,
притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
/4/ Осигуряването на съдовете за събиране по ал.1 и предаването на събраните
количества негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори
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на лица, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците
/ЗУО/ е безплатно за лицата, които извършват продажба на портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от
организациите по оползотворяване на НУБА и от лицата, които пускат на пазара
батерии и акумулатори, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата.
/5/. Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територията на
търговски обект, в който се предлагат портативни батерии и акумулатори, без да
закупуват нови.
Чл.57.(1) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба
портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, превозните средства за
събирането им и площадките за временно съхраняване на негодни за употреба батерии
и акумулатори се обозначават с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба
батерии и акумулатори".
(2) Местата за поставяне на съдовете за събиране, превозните средства за
събирането им и площадките за временно съхраняване на негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори се обозначават с допълнителни табели
"Акумулаторите се събират задължително с електролит".
(3) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително
вградени в уреди в моторни превозни средства, предприемат мерки за постигане на
следните цели:
1. рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите,
съдържащи се в оловно-киселините батерии и акумулатори, и възможно най-висока
степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;
2. рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите,
съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно най-висока
степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;
3. рециклиране на 50 на сто от теглото на другите негодни за употреба батерии и
акумулатори.
Целите се постигат поетапно, съгласно сроковете по § 3 и §4 от Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл.58. /1/ В случай, че в съответното населено място не е организирана система за
събиране чрез специално оборудвани превозни средства от местата, в които се
образуват негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори,
крайните потребители са длъжни да ги предават в местата за събиране в търговските
обекти, където се продават такива от същия вид.
Чл.59. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от
негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл.60. Забранява се събирането и временното съхраняване на негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори без електролит освен в случаите, когато те са били
повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не
надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една
площадка за временно съхраняване.
Чл.61. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредба
за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори /изм. и доп.
ДВ.бр.51 от 11.06.2013г./.

Раздел Шести
Управление на дейностите с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл.62. Лицата, извършващи дейности по третиране на отработени масла или отпадъчни
нефтопродукти, трябва да притежават:
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1.Разрешение по чл.35 , ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), или
2.Комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС).
Чл.63. Забранява се:
1.Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и
подземните води и в канализационните системи;
2.Съхраняването и/или изхвърлянето наотработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
водещо до замърсяване на почвата;
3.Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии
на вредни вещества в атмосферния въздух;
4.Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на
дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
5.Предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават разрешение по чл.35 ал.1, т.1 от ЗУО или Комплексно разрешително,
издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;
6.Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което
ще възпрепятства тяхното оползотворяване;
7.Смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи
течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
8. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране
на битови отпадъци;
9. Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за
целта, и всъдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
10. Депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.
Чл.64. /1/ Лицата, които пускат на пазара масла ги класифицират, опаковат и
етикетират в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на химични вещества и смеси и Наредбата за реда и
начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси,
приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010
г.).
/2/ Лицата по ал.1 изготвят и предоставят безплатно на потребителите
информационен лист за безопасност по реда на Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси и в съответствие с приложение II на
Регламент(ЕО)№ 1907/2006 на Европейския парламенти на Съвета от 18 декември 2006
г., относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH).
Чл.65. Лицата, които пускат на пазара масла, предназначени за употреба в моторни
превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния потребители
информация, поставена на видно място на територията на обекта относно местата за
смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето при
неправилно манипулиране и риска за околната среда.
Чл.66. Лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за събирането и
оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане
на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.
Чл.67. /1/ Лицата, които пускат на пазара масла са отговорни за оползотворяването на
отработени масла в количество (в тонове) не по-малко от 40 на сто от количеството (в
тонове) масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.
Целите се постигат поетапно, съгласно сроковете в §2 на Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.

18

/2/Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват за дължението си по
оползотворяване:
1.индивидуално, или
2.чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
Чл.68. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината
и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на
отработените масла;
2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените
моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:
1. по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени върху
общински имот, и
2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и
временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за
оползотворяване и/или обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на отработени масла,
б) производители и вносители на масла, които изпълняват задълженията си по
наредбата индивидуално, или
в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Чл.69. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредба
за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /обн.ДВ.бр.2 от 08.01.2013г./
Раздел Седми
Управление на дейностите с излезли от употреба гуми /ИУГ/
Чл.70./1/ Дейности по събиране, временно съхраняване, транспортиране,
оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба автомобилни гуми, имат
право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от ЗУО
или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за
опазване на околната среда.
Чл.71. Притежателите на ИУГ ги предават на лица, притежаващи Разрешение или
Комплексно разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО),
или Регистрационен документ, съгласно чл.35, ал.2 от Закона за управление на
отпадъците, издаден по реда на глава пета, раздел ІІ, чл.78 от същия закон.
Чл.72. Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за разделното събиране,
съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ.
Чл.73. Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в
количество (в тонове) не по-малко от 65 % от количеството (в тонове) гуми, пуснати от
тях на пазара на Република България през текущата година.
Чл.74. /1/ Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си
оползотворяване:
1.индивидуално, или
2.чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
Чл.75. Забранява се:
1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. изгарянето на ИУГ, освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно
разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО);
3. депонирането на цели и нарязани ИУГ, с изключение на велосипедни гуми и гуми с
външен диаметър, по-голям от 1400мм;
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4. предаването на ИУГ на лица, които не притежават съответния документ по чл.35 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
Чл.76. /1/ Кметът на Общината:
1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да
възпрепятства с това дейността на лицата, сключили договор с организация по
оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и
информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на ИУГ;
2. организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане.
/2/ Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1 в следните случаи:
1. по т.1- когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и
2. по т.2 – когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и
съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или
обезвреждане със:
а) организация по оползотворяване на ИУГ;
б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си за
оползотворяване индивидуално, или
в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
/3/ За извършване на дейностите по ал.1, т.2 Кметът на Община Мездра сключва
договори с лица, притежаващи необходимите документи по чл.35 от Закона за
управление на отпадъците за тези видове дейности.
ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И
ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /ОЧЦМ /
Чл.77 /1/ За извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни
метали / ОЧЦМ / се изисква:
1 Разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел І от Закона за управление на
отпадъците / ЗУО / , или
2 Комплесно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за
опазване на околната среда / ЗООС/.
/2/ Разрешение не се изисква за дейностите по събиране и предварително
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали / ОЧЦМ / на мястото на
образуване.
Чл.78. Дейностите с ОЦЧМ се извършват само на площадки, разположени на
територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и
складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално
значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на
човешкото здраве и околната среда.
Чл.79. /1/ В срок до 13.07.2014 год. Кметът на Общината е длъжен да осигури
площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в
т.ч.едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, ОЧЦМ и други за всички населени
места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината.
/2/ На площадките по ал.1, физическите лица предават ОЧЦМ само с битов
характер и при наличие на декларация за произход, които се попълват по образец,
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
/3/ Предаването на отпадъци от ОЧЦМ , само с битов характер се извършва на
площадките по ал.1 или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата, организирани от кметовете на общини, безвъзмездно за всяка от
страните.
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ГЛАВА ШЕСТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл.80./1/ Отпадъците от лечебните заведения се класифицират като опасни въз основа
на едно или комбинация от следните свойства : съдържание на инфекциозни
микроорганизми; цитотоксичност или генотоксичност, свързани със свойствата
мутагенност, токсичност на репродукцията; съдържание на токсични химикали,
притежаващи оксидиращи, дразнещи, корозивни, запалими свойства; съдържание на
остри предмети.
/2/ Към опасните отпадъци от лечебните заведения се включват : инфекциозни
отпадъци;
използвани
остри
предмети;
патолого-анатомични
отпадъци;
фармацефтични, вкл. цитотоксични и цитостатични отпадъци; отпадъци, съдържащи
химични вещества и препарати; отпадъци, съдържащи тежки метали.
Чл.81. Всички отпадъци, генерирани от лечебните заведения се събират и съхраняват
разделно, в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства, при мястото на
образуване, с цел тяхното екологосъобразно обезвреждане; безопасност на персонала и
минимизиране на вредите за околната среда и гражданите .
Чл. 82. Разделно събраните отпадъци от мястото на тяхното образуване се съхраняват с
складови съоръжения и помещения, които е необходимо да бъдат оборудвани както
следва:
1. да имат непроницаема твърда основа с добър дренаж;
2.да се осигурява лесно почистване и дезинфекциране, както и наличие на
водоснабдяване;
3.да се осигури възможност за заключване на помещението за предотвратяване на
проникването на външни лица;
4.да се осигури лесен достъп за превозните средства;
5.да е недостъпно за животни, насекоми и птици;
6.да се осигури добро осветление и вентилация;
7.да е отдалечено от помещения за съхраняване на пресни хранителни продукти или за
приготвяне на храна.
8.да бъде разположено в близост до помещението за съхранение на инвентара за
почистване, защитното облекло, и торбите/ контейнерите за отпадъци;
9.патолого-анатомичните отпадъци да се съхраняват в затворени хладилни съоръжения.
Чл. 83. Обезвреждането на отпадъците от лечебните заведения се извършва от лица
притежаващи Разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците
чрез:
1. химична дезинфекция;
2. микровълнова дезинфекция;
2. автоклавиране;
3. изгаряне.
Чл.84. Всички отпадъци, генерирани от лечебните заведения се предават за последващо
третиране на лица, притежаващи необходимите документи за този вид дейност,
съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

ГЛАВА СЕДМА
АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.85. (1) За явно маловажни и лесно отстраними нарушения се връчват предписания
на нарушителя с определен срок за отстраняването му.
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(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се
съставя акт.
Чл.86. Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от
оправомощени от Кмета на общината длъжностни лица от общинска администрация Мездра, кметове и кметски наместници на населените места от общината.
Чл.87. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината, или
оправомощено от него лице.
Чл.88.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните
нарушения и наказания.
Чл.89. Отговорност за спазване разпоредбите на тази наредба носят:
1. Ръководители на предприятия, учреждения, търговски обекти, фирми или на други
организации, които са собственици или ползватели на сгради, търговски обекти или
терени.
2. Собственикът или наемателя, който обитава еднофамилно жилище.
3. Обитателите на многофамилните жилищни сгради.
4. Председателят на управителния съвет на етажните собственици.
Чл.90. (1) Наказва се с глоба от 50 до 500 лева физическо лице, което:
1. Изхвърля строителни и битови отпадъци на неразрешени за това места;
2. Замърсява с битови, животински, растителни отпадъци, течни и твърди горива, масла
и др.;
3. Изхвърля строителни и леснозапалими отпадъци в съдовете за ТБО и в съдовете за
разделно събиране на отпадъци от опаковки;
4. Неподдържа чистотата на зелените площи и прилежащите към жилищните сгради
терени и тротоарните площи пред имотите;
5. Непочиства от сняг тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти;
6.Замърсява уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни разтвори,
материали, отпадъци от МПС и други;
7.Изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно
събиране в съдове за смесени битови отпадъци;
8. Поврежда съдовете за ТБО и съдовете за разделно събиране на отпадъци от
опаковки;
9. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано
обезвреждане на отпадъци;
10. Не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за
съхраняване или центрове за разкомплектуване;
11. Изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или
излива електролит от тях;
12. Поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци,
или ги смесва с други отпадъци;
13. Изхвърля отработени масла в канализационната мрежа или на други места по начин,
водещ до замърсяване на земната повърхност, повърхностни и подпочвени води;
14. Не предаде излезлите от употреба гуми на определените събирателни пунктове;
15. Поставяне на излязло от употреба ЕЕО в съдовете за битови отпадъци и/или
смесването им с други отпадъци;
16. За други нарушения на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба в
размер от 20 до 250 лева.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата е в двоен размер.
Чл.91. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 500 до 1 500 лева едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. Изхвърля строителни и битови отпадъци на неразрешени за това места и/или
нарушава разпоредбите за разделно събиране, транспорт и депониране на битови и
строителни отпадъци;
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2. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране
на отпадъци;
3. Замърсява с битови, животински, растителни отпадъци, течни и твърди горива, масла
и др;
4.Изхвърля строителни и леснозапалими отпадъци в съдове за ТБО и в съдове за
разделно събиране на отпадъци от опаковки;
5. Изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно
събиране в съдове за смесени битови отпадъци;
6. Поврежда съдовете за ТБО и съдовете за разделно събиране на отпадъци от
опаковки;
7. Замърсява уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни разтвори,
материали, отпадъци от МПС и други;
8. Непочиства от сняг тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти;
9.Не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране
на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;
10. Поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци
или ги смесва с други отпадъци;
11. Събира излези от употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато те
са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането причини и не
надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една
площадка за временно съхраняване;
12. Изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или
излива електролит от тях;
13. Изхвърля отработени масла в канализационната мрежа или на други места по начин,
водещ до замърсяване на земната повърхност, повърхностни и подпочвени води;
14. Не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането
им, и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;
15. За други нарушения на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба в
размер от 200 до 500 лева.
(2) При повторно нарушение размерът на глобата е в двоен размер.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на Закона за управление на отпадъците и настоящата Наредба:
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. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да
се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия,
картон и други.
3. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците
от домакинствата“.
4. „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.
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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. „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.
7. „Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в приложение № 3.
8. „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.
9. „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.
10. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
11. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.
12. „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.
13. „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.
14. „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.
15. „Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или
компонентите, които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били
предназначени.
16. „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.
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. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на
друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел на територията на Република
България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на
продукта от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или
професионална дейност.
20. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя
по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.
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21. „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.
22.„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.
23.„Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното
сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до
съоръжение за третиране на отпадъци.
24. „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.
25. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го
дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора
като самостоятелна дейност.
26. „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или
обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Тази наредба се издава на основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците.
Наредбата е приета от Общински съвет - Мездра на основание чл.21, ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено
на..........................................., с решение №......................от протокол №................................
§2. С приемането на настоящата наредба от Общински съвет – Мездра се отменя
действието на Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъци на
територията на община Мездра, приета с решение №130 от протокол №12 от
31.07.2008г.
§3. Наредбата влиза в сила 30 дни след приемането й.
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