
        

НАРЕДБА 

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  МЕЗДРА 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат: 

1. Правата и задълженията на Общинският съвет, Кметът на Община  Мездра и 

Общинската администрация, на гражданите, едноличните търговци, търговските 

дружества   и другите организации във връзка с осъществяването на дейностите  по 

третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на 

територията на Община  Мездра; 

2. Глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Чл.2. Кметът на Общината е длъжен да планира, организира и контролира дейностите 

по третиране на ТБО и строителни отпадъци на територията на общината.  

(1)За целта Кмета, респ. общинската администрация отговаря за: 

 1.  осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други; 
 2.  събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за 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, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане на битови или строителни отпадъци; 
 5.  разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от 
опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки; 
 6.  организирането на  дейностите по събиране и временно съхраняване на 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; 
 7.  организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от 
употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване; 
 8.  предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 
и създаването на незаконни сметища; 
 9.  определянето на места за смяна на отработени моторни масла и 
информиране на обществеността за това, когато местата за смяна са разположени 
върху общински имот; 
 10.  определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за 
употреба батерии. 
  
 



 
(2) Кмета на Общината: 

1. Разработва Програма за управление на отпадъците  в съответствие с изискванията 

на Закона за управление на отпадъците ; 

2. Контролира спазването на изискванията на Наредбата и санкционира 

нарушителите в предвидените случаи; 

3. Определя прилежащите части към сгради и терени, отговорността за почистването 

на които носят техните собственици, а ако са отдадени под наем – наемателите; 

4. Организира система за разделно събиране на битови отпадъци или определя 

местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране и 

сортиране на отпадъци от опаковки; 

5. Разработва списък на разрешените за изхвърляне отпадъци на общинските депа; 

6. Обявява телефон, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да 

правят предложения, свързани с дейностите по третиране на битови и строителни  

отпадъци и поддържане чистотата на населените места; 

7. 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. За активно 

участващите в организираните от Общината дни за почистване, както и гражданите 

и фирмите, изпълняващи стриктно разпоредбите на настоящата Наредба, 

Общината осигурява подходящи предметни или парични награди. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

 

Чл.3. (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 Общинската администрация за неспазване на изискванията, 

произтичащи от тази Наредба от граждани, еднолични търговци и 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 пазарите, местата за улична търговия, паркингите,  автогарите, 

ЖП гарите и други подобни се извършва от лицата, които ги стопанисват и експлоатират. 

Чл.4. Отговорност за спазване разпоредбите на чл. 3 ,ал.2 и ал.3  носят: 

1. Ръководителите на предприятието или организацията; 

2. Собствениците на имота. 

Чл.5. Едноличните търговци, търговските дружества и организациите, които генерират 

отпадъци извън битовите, са длъжни да организират сами обезвреждането или извозването 

им до общинските депа, ако депонирането им е разрешено от Общината. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ТАКСИ 

 

Чл.6. За услугите по събирането, извозването и обезвреждането в общинско депо 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.7. При използване на общинските депа за депониране на разрешени от общината 

небитови отпадъци се заплащат такси по  Приложение №1 към чл. 50 от Наредбата за 

определянето и админиарирането на местните такси и цени на услуги, на Общински съвет- 

Мездра. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл.8. (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 ноември 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 октомври 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 Звено “Местни данъци и такси” към Общинска 
администрация и в изкупвателните пунктове от системата за разделно събиране. 

(5)  Одобрените участници в системата за разделно събиране получават 
уведомителни писма до 28 февруари 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  

Чл.9.  (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.10  (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 ШЕСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл.11  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.12. (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 ТБО , 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. 

(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 № 9 от 28.09.2004 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.13. Общинско предприятие “Чистота” може по разпореждане на Кмета на 

Общината да изпълнява дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци. 



  Чл.14. 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. 15.  (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/. 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

РАЗРЕШАВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ 

 

Чл.16. (1) Всички инвеститори, строители и собственици на имоти, които имат 

изкопни земни маси или строителни отпадъци, се задължават да получат разрешително за 

движението им съобразно техния вид от Общинска администрация. 

(2)Транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при 

разрушаване и реконструкция на сгради и съоръжения се извършва от физически и 

юридически лица, извършващи строителството или реконструкцията, или от оторизирана 

фирма, ангажирана с дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на базата на сключен 

договор. 

Чл.17. За издаване на разрешение по чл. 16 ал.1 се подава заявление, в което се 

посочват: 

1. Количеството строителни отпадъци или земни маси (в м
3
); 

2. Вид на отпадъците; 

3. Лицето, отговорно за управлението на отпадъците, адрес, телефон. 

И се заплащат такси, съгласно чл. 7 от настоящата Наредба. 

Чл.18. Издадените разрешения не могат да се прехвърлят или преотстъпват на други 

лица. 

Чл.19. В Разрешението за строеж се вписва като задължително условие за изпълнение 

на обекта получаването на разрешително за извозване на определено количество (в м
3
) 

строителни отпадъци или земни маси за юридически лица, и договор с оторизирана  фирма за 

физически лица. 

 

РАЗДЕЛ ОСМИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 

Глава първа 

Управление на отпадъците от батерии и акумулатори 
 

Чл.20 (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 продажбата на 

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.21. (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.22. (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени да предвидят места за 

поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и 

акумулатори от същия вид. 

      (2) Съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и 

акумулатори на местата по ал. 1 могат да поставят само лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ по чл. 12 ЗУО. 

Чл.23. (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". 

Чл.24. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от 

негодни за употреба батерии и акумулатори. 

Чл.25. 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.26. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредбата 

за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и 

тренспортиране  на отпадъци от батерии и акумулатори, обнародвана в Държавен вестник 

брой 58 от 15 юли 2005 год., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.. 

 

Глава втора 

Управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване 
 

 

 Чл.27. /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 

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. 28. (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. 

27 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. 27.  



Чл. 29. (1) В случаите по чл. 28, 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.30. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредбата 

за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 

транспортиране ан отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обнародвана в 

Държавен вестник брой 36 от 02 май 2006 год., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. 

бр.53 от 10 Юни 2008г. 

 

Глава трета 

Управление на отпадъците от отработени масла и  

отпадъчни нефтопродукти 

 

Чл.31. Забранява се: 

1. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностни и подземни води и в канализационната система; 

2. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до замърсяване на земята и почвата; 

3. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за 

събиране на битови отпадъци; 

Чл.32. (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.33. В програмата  за управление на  отпадъците на Община Мездра се включва 

информация за местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината. 

Чл.34. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредбата 

за изискванията за третиране и транспортиранте на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, обнародвана в  ДВ. бр.90 от 11 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 

2008г. 

 

 



 

Глава четвърта 

Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства 

 

Чл.35. 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.5 ал.1 от ЗУО. 

Чл.36. 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.37. (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 регистрацията, отчета, пускането в 

движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, 

теглени от тях (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.38. 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.37 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.39. 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.40.(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.41. (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. 

Чл.42. За всички неуредени въпроси в тази глава се прилагат разпоредбите на Наредбата 

за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, обн. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 

2004г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г. 

 
 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.43  (1) За явно маловажни и лесно отстраними нарушения се връчват предписания 

на нарушителя с определен срок за отстраняването му. 

(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на нарушителя се 

съставя акт. 

 

Чл.44  (1) За нарушения на разпоредбите на Наредбата, на физическите лица се налагат 

глоби както следва: 

1. За изхвърляне на строителни и битови отпадъци на неразрешените за това места – 

от 50.00 до 500.00 лева в зависимост от качеството и опасността на отпадъка: 

 Изхвърляне на строителни отпадъци – минимум 10.00 лв./кв.м, но не по-малко от 

50.00 лева; 

 Замърсяване  с битови, животински и растителни отпадъци, течни и твърди горива, 

масла и др. – минимум 20.00 лв./кв.м, но не по-малко от 50.00 лева; 

 Изхвърляне на строителни и леснозапалими отпадъци в контейнери за ТБО – 50.00 

лева. 

2. При неподдържане на чистотата на зелените площи и прилежащите към 

жилищните сгради терени и  тротоарните площи пред имотите се налага глоба от 

10.00 до 50.00 лева; 

3. При непочистване от сняг на тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти, 

се налага глоба от 10.00 лева; 

4. При замърсяване на уличните платна, тротоари и зелени площи със строителни 

разтвори, материали, отпадъци от МПС и други отпадъци се налага  глоба  от 20.00 

до 100.00 лева; 

5. За смесване на отпадъци, подлежащи на разделно събиране (ако е въведено) – от 

20.00 до 50.00 лева; 

6. За повреждане на съдове за ТБО и оставяне на капаците им отворени след 

изхвърляне на отпадъци в тях – от 10.00 до 200.00 лева; 

7. За неконтролирано изхвърляне на негодни за употреба акумулатори или изливане 

на електролита от тях се налага глоба от 50.00 лв до 100.00лв. 

8. За неконтролирано изхвърляне на отработени автомобилни масла  в 

канализационната мрежа или на други места по начин, водещ до замърсяване на 



повърхностни и подпочвени води, на земята и почвата, се налага глоба от 50.00 до 

150.00 лв. 

9. За други нарушения на разпоредбите на настоящата Наредба – от 10.00 до 50.00 

лева. 

(2) За нарушение на разпоредбите на Наредбата се налагат глоби и имуществени 

санкции – съответно на еднолични търговци и търговски дружества както следва: 

1. За изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места – от 100.00 до 2 000 лева 

в зависимост от количеството и опасността на отпадъка: 

 Изхвърляне на строителни отпадъци – минимум 20.00 лв./кв.м, но не по-малко от 

100.00 лева; 

 Замърсяване с битови отпадъци, течни и твърди горива, масла и други – минимум 

50.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лева; 

 Изхвърляне на строителни и леснозапалими отпадъци в контейнери за ТБО – 

100.00 лева. 

2. За нарушаване реда и условията за предаването, събирането, превозването, 

претоварването, обезвреждането, разделното събиране и оползотворяване на 

битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на местните нормативни 

актове – до 500.00 лева; 

3. При замърсяване и неподдържане на зелените, тротоарните и прилежащите площи 

от граждани, които извършват търговска и друга дейност, фирми и учреждения – 

от 50.00 до 100.00 лева; 

4. При непочистване от сняг на прилежащите площи и тротоари към сградите, се 

налага глоба от 10.00 до 30.00 лева; 

5. За повреждане на съдовете от ТБО и оставяне на капаците им отворени след 

изхвърляне на отпадъци в тях – от 20.00 до 200.00 лева; 

6. При събиране на излезли от употреба акумулатори без електролит, освен в 

случаите, определени в чл. 25, се налага глоба от 100.00 до 500.00 лв. в зависимост 

от количеството им. 

7. За неконтролирано изхвърляне на отработени автомобилни масла в 

канализационната мрежа или водещи до замърсяване на повърхностни и 

подпочвени води, на земята и почвата, се налага глоба от 100.00 до 500.00 лв. 

8. За други нарушения на разпоредбите на Наредбата – от 50.00 до  100.00 лева. 

(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно санкция в двоен размер, а при 

следващи – в петорен размер. 

Чл.45 Нарушението се установява с акт за установяване на извършено 

административно нарушение от  длъжностно лице, определено със заповед на кмета на 

общината. 

 

Чл.46. (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината по 

предложение на контролните органи. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и измененията на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

 

 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на тази Наредба: 

1.“Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се 

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в 

една от следните категории: 

 а) остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на 

продукти, които не са изброени по-долу ; 

 б) продукти, неотговарящи на съответните стандарти; 

 в) продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност; 

 г) материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, 

разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи непоправимо 

първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при 

злополука; 

 д) материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след операции 

по почистване, опаковки, съдове и други подобни); 

 е) неизползваеми части (употребени батерии, изхабени катализатори и други 

подобни); 

 ж) вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не 

могат да се използват по предназначение (замърсени киселини, замърсени разтворители, 

отработени охлаждащи соли и други подобни); 

 з) остатъци от промишлени дейности (шлаки, утайки от дестилация и други подобни); 

 и) остатъци от пречиствателни дейности (утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, 

отработени филтри и други подобни); 

 к) остатъци от режещи и полиращи машини (стружки, нагари и други подобни); 

 л) остатъци от добива и обогатяването на суровини (остатъци от минната 

промишленост, отпадъчни нефтопродукти и други подобни); 

 м) примесени с вредни вещества материали (масла, замърсени с полихлорирани 

бифенили и други подобни); 

 н) всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон; 

 о) продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба (ненужни вещи 

от селското стопанство, бита, търговията, канцелариите, магазините и други подобни); 

 п) замърсени материали, вещества или продукти, получени в резултат на дейности по 

възстановяване на земната повърхност; 

 р) други материали, вещества или продукти, които не са включени в категориите по 

букви "а" - "п", от които притежателят им се освобождава, възнамерява да се освободи или е 

длъжен да се освободи. 

  2.  "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на 

жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и 
обществени сгради.  Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и 
съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, 
когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или 
състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. 
 3.  "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в 
резултат на промишлената дейност на физическите и юридическите 

лица. 

4.  "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават 

риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги 



определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са 

определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 

 5. “Батерия или акумулатор” е източник на електрическа енергия, генерирана чрез 

директно преобразуване на химическа енергия, и състоящ се от една или повече първични 

(непрезаредими) батерии или вторични (презаредими) клетки. 

 6.  “Акумулатор” е електрохимична система, способна да превръща получена отвън 

електрическа енергия в химична, да я съхранява и да я отдава чрез обратното й превръщане в 

електрическа. 

 7. “Негодна за употреба батерия или акумулатор” е батерия или акумулатор, която 

не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане. 

 8. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в 

момента, в който притежателят му се освобождава от него. 

 9. “Отработено масло”  е всяко смазочно или индустриално масло на минерална 

основа или синтетично, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, 

включително отработени моторни и смазочни масла, масла за зъбни предавки, турбинни, 

хидравлични, изолационни и топлопредаващи масла. 

 10. “Отпадъчни нефтопродукти” са всички течни и полутечни продукти на нефтена 

основа, които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива, утайки от почистване на 

резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при почистване на отпадни 

води, остатъци от преработка на нефт. 

 11. “Излязло от употреба МПС” е: 

а) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено 

доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.; 

б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно 

чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за 

следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху 

държавна или общинска собственост; 

в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на 

регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде 

установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху 

държавна или общинска собственост; 

г) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и 

временно съхраняване или в центровете за разкомплектуване срещу удостоверение за 

унищожаване по чл. 14. 

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от 

Наредба № I-45 от 2000 г.; 

 “Отпадък от МПС” включва излезли от употреба моторни превозни средства, както и 

материали и компоненти  от моторни превозни средства и от излезли от употреба моторни 

превозни средства. 

 12. “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната 

дейност на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на 

сгради и съоръжения. 

13.  "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност 

се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява предварителна 



обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на свойствата или състава на 

отпадъка. 

14.  "Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъците и всички междинни 
операции, както и повторното им използване, рециклиране и възстановяване или 
производство на енергия и материали от отпадъци. 

15. “Рециклиране на отпадъците” е дейност за възстановяване или възобновяване на 

суровинните им свойства. 

 16.  "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на 

отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни 

продукти. 

 17. "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. 

18. "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. 

19. "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. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§2. Тази наредба се издава на основание чл. 19 от Закона за управление на отпадъците. 

Наредбата е приета от Общински съвет град Мездра на основание чл. 22, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация на редовно заседание, проведено на 

31.07.2008 година, с решение № 130 от протокол № 12. 

§3. Наредбата влиза в сила 30  дни след приемането и. 

 


