Н А Р Е Д Б А № 27
за управление на отпадъците на
територията
на Община Любимец

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. (1) С настоящата наредба се определят правата и задълженията на кмета и
общинската администрация по отношение управлението на отпадъците на територията на
община Любимец.
(2) Наредбата определя правата, задълженията и отговорностите на физическите и
юридическите лица по отношение управление на отпадъците за обекти, разположени на
територията на община Любимец, съгласно изискванията на Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(3) С наредбата се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително разделното, транспортирането, оползотворяването, обезвреждането и
екологосъобразното управление на следните видове отпадъци на територията на
общината:
1. битови отпадъци в т.ч. опасни отпадъци от бита и опазване на чистотата;
2. строителни отпадъци и излишни земни маси;
3. биоотпадъци;
4. производствени отпадъци;
5. масово разпространени отпадъци в т.ч отпадъчни материали от хартия и
картон, метали, пластмаса и стъкло, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО); отработени
моторни масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) и излезли от употреба автомобилни гуми (ИУАГ), отпадъци от черни и
цветни метали.
(4) Наредбата урежда изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия
и картон, пластмаса и стъкло, в т.ч. условията за регистрация.
Чл. 2. С Наредбата се урежда финансовото осигуряване на дейностите по третиране на
отпадъците и заплащането на съответните услуги.
Чл. 3. Контрол и налагане на санкции за нарушаване разпоредбите на настоящата
наредба се извършва от определени от Кмета длъжностни лица към Общинска
администрация-Любимец.
ГЛАВА ВТОРА
Раздел I
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Чл. 4. (1) Кметът на общината планира, организира и контролира дейностите по
управление на отпадъците, образувани на нейната територията, съобразно изискванията на
Закона за управление на отпадъците и в съответствие с разпоредбите на настоящата
наредба.
Чл. 5. (1)Кметът на общината отговаря за:
1. осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци;
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други
съоръжения и инсталации за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. почистване 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 депата 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 общината;
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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 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;
8. изпълнение на решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общите събрания на регионалните
сдружения по чл.24, ал.1 от ЗУО;
9. организиране на разделно събиране на опасни битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане
10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определяне на местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
11. осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата на територията на общината;
12. почистването от отпадъци на общинските пътища;
13. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на общината;
14. осигуряване на информация за обществеността чрез интернет страницата на
общината, както и чрез друг подходящ начин;
15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организирането на почистването им.
(2) Кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците
на територията на общината в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове.
(3) Кметът на общината предлага за одобрение от Общински съвет план-сметка за
разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.
(4) Кметът на общината организира и определя границите на районите, включени в
системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци,
поддържане на чистотата, както и честотата на сметосъбиране.
(5) Кметът на Общината определя със заповед длъжностни лица за изпълнение на
правата и задължения по настоящата наредба.
Чл. 6. Кметът на общината изпълнява ангажиментите си по чл. 5 чрез:
1. сключване на договори с Организации по оползотворяване на масово
разпространени отпадъци, притежаващи разрешение по реда на ЗУО;
2. сключване на договори с други лица, притежаващи разрешение или
регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за
извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на
околната среда;
3. сключване на договори с лица, които изпълняват задълженията си
индивидуално по смисъла на чл.81 от ЗУО;
4. структурни звена в администрацията на общината.
Раздел II
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 7. (1) Притежателите на отпадъците са всички лица, причинители на отпадъци,
както и лицата в чието владеене се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци
се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и
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площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО за
класификация на отпадъците.
(3) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите на националното и местното законодателство за
събиране, транспортиране и третиране на отпадъците;
2. да предприемат мерки за не смесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на
оползотворими с неоползотворими отпадъци;
3. да организират безопасното съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи
средства за третиране до предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ.
(4) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране,
оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ за съответната дейност, или ги
оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие с действащото законодателство и
настоящата наредба.
Чл. 8. (1) Физическите лица пребиваващи на територията на общината и юридическите
лица, извършващи дейност на територията на общината имат право:
1. да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на
дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на териториите за
обществено ползване;
2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и настоящата наредба;
3. да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или
некачествено изпълнение на задълженията на лицата или структурните звена, извършващи
дейностите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците и поддържането на
чистотата на територията на общината.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. да спазват нормативните изисквания за управление на отпадъците съгласно
изискванията на тази наредба, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
2. да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за събиране,
транспортиране, съхраняване и изхвърляне на видовете отпадъци;
3. да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
В Т.Ч. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ БИТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 9. (1) Събирането на битови отпадъци се извършва чрез съдове за отпадъци,
осигурени и разположени на площадки на територията на общината.
(2) Съдовете за отпадъци се поддържат в добро техническо състояние от лицата, които
ги обслужват.
(3) Местата и броя на съдовете за събиране на битови отпадъци - контейнери, кофи и
други се определят с утвърдени от Кмета на общината планове и схеми.
(4) Съдовете за отпадъци се обслужват по график, като не се допуска препълването им,
както и разпиляване и смесване на отпадъците.
(5) Събирането и транспортирането на битовите отпадъци се извършва от лица
притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО и на които е предоставено правото да
извършват тези дейности до определени от общината депо и/или инсталации и
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им.
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(6) Лицата по предходната алинея са длъжни да осигуряват специализирани автомобили
за транспортиране на отпадъците в техническа изправност, които при извършване на
съответната дейност не замърсяват околната среда.
Чл. 10. (1) Опасни битови отпадъци от домакинствата извън обхвата на наредбите по
чл. 13 от ЗУО се събират по реда на настоящата наредба и/или чрез организирани
кампании, на основание сключен договор с лица притежаващи разрешение и
регистрационен документ, издадени по реда на ЗУО за извършване на дейности по
събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци.
(2) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица притежаващи разрешение по
чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за управление на
отпадъците.
Чл. 11. Отговорни за събирането и транспортирането на битовите отпадъци,
поддържането на чистотата на територията на общината, почистването на местата за
обществено ползване, както и снегопочистването са: общината и лицата, на които
общината е възложила чрез договор изпълнението на съответните дейности.
Чл. 12. Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват
и не допускат повреждането им, както и разпиляване на отпадъци извън тях;
2. да опазват съдовете за отпадъци, като не ги повреждат, не ги преместват извън
определените за това места и не запалват отпадъци в тях;
3. да събират разделно опасни отпадъци от бита и ги предават за третиране на лица
притежаващи съответното разрешение по ЗУО;
4. да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи
терени към сградите, дворните места и други имоти, които притежават или стопанисват;
5. да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост, които
ползват за търговска дейност на открито;
6. да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки
конкретен вид отпадък;
7. да спират и паркират МПС по начин, който не възпрепятства достъпа и
обслужването на съдовете за битови отпадъци;
8. да изхвърлят пепел и сгурия само в предоставените за целта метални съдове.
Чл. 13. Забранява се:
1. изхвърлянето на битови отпадъци извън предназначените за тях съдове и в
съдове за разделно събиране на отпадъци;
2. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци, извън определените за
това места, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях;
3. смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово
разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и
стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране;
4. изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци, освен на лицата, на
които е възложено тяхното обслужване;
5. изхвърлянето на пепел и сгурия извън предназначените за тях метални съдове;
6. ползването на улици, тротоари и зелени площи за складиране на строителни и
инертни материали, дърва и въглища за повече от 48 часа без съответното разрешение от
администрацията;
7. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства, с които се
замърсяват улици, тротоари, паркинги, площади, зелени площи, междублокови
пространства;
8. нерегламентирано изхвърляне на всякакъв вид отпадъци в земеделски имоти
независимо от собствеността им;
9. спирането и паркирането на МПС по начин, който възпрепятства обслужването
на съдовете за събиране на отпадъци;
10. изхвърлянето на опасни отпадъци от бита в съдовете за битови отпадъци;
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11. нерегламентираното изхвърляне на опасни отпадъци;
12. нерегламентираното изхвърлянето на обемни хартиени и картонени опаковки
отделяни от търговски и производствени обекти, както и в съдовете за битови отпадъци.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ /СО/ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ /ЗМ/
Чл. 14. (1) Преди започване на строително монтажни работи /СМР/ и/или премахване
на строеж възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на строителните
отпадъци по изискванията на чл. 4 от Наредба за управление на строителните отпадъци и
за влагане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г.).
(2) В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж
възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:
1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за
съответния строеж;
2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за
спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на
СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в
обратни насипи.
Чл. 15. (1) За строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект, плановете за
управление на строителни отпадъци се одобряват като част от процедурата за съгласуване
и одобряване на инвестиционни проекти.
(2) Кметът на общината или определено длъжностно лице одобрява планове за
управление на СО в случаите, когато се отнасят за обекти, за които не се изисква одобрен
инвестиционен проект и обектът ще се реализира на територията на общината.
(3) В случай на несъответствие с изискванията на Наредба за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, кметът на
общината може да изисква допълнителна информация и/или отстраняване на
нередовности, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от
получаване на плана.
(4) Кметът на общината или определено от него лице 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.
(5) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на
Административно- процесуалния кодекс.
(6) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на
съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци.
Чл. 16. Изискванията за план за управление на СО не се прилагат по отношение на:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м;
2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м;
4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
5. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи,
когато е наредено по спешност от компетентен орган;
6. всички текущи ремонти.
Чл. 17. Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение
на случаите по чл. 16 изготвят отчет съгласно Приложение №7 от Наредба за управление
на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Чл. 18. Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на
строежи, с изключение на случаите по чл. 16, изготвят транспортен дневник на СО по
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време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6 от Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Чл. 19. Строителните отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на
територията на общината се приемат на общинската площадка за строителни отпадъци
след получаване на съответното разрешение от общината.
Чл. 20. (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци
и излишните земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж, се
открива строителна линия, и/или обекти от които общото количество на строителните
отпадъци и излишните земни маси надвишава 1 куб.м., отговорните лица подават в
общината Искане-декларация по образец – Приложение №1
(2) Кметът на общината издава Разрешително за третиране и транспортиране на СО и
излишни ЗМ по образец– Приложение №2, за всеки обект по отделно.
(3) Кметът на общината определя маршрут за транспортиране на строителните
отпадъци и излишните земни маси, когато количеството им надвишава 100 куб.м.
(4) Разрешение за третиране и транспортиране на строителни отпадъци и излишни
земни маси се издава на притежателя на отпадъците, когато дейностите по третиране и
транспортиране са за собствена сметка.
(5) Преди издаване на разрешителното лицето заплаща предварително такса,
определени в лв/куб.м. /Приложение 3/ за третиране и транспортиране на строителни
отпадъци и земни маси в съответствие с количествата посочени в Искане-декларацията.
(6) В случай, че количествата строителни отпадъци и земни маси се окажат по големи
от количествата, за които е заплатена такса, отговорното лице е длъжно да заплати
дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на
депото.
(7) Дейностите по събиране и транспортиране на строителни отпадъци и излишни
земни маси могат да се извършват от Общинското звено "Чистота, механизация,
транспорт, общински пазари и програми" към общинска администрация след подадена
заявка от притежателя на отпадъците и след заплащане на такса, определена в Наредба №7
за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Любимец.
Чл. 21. Извършването на дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на ЗМ
и СО (вкл. строителни отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и
съоръжения) е задължение на собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на
дейността, от която са формирани.
Чл. 22. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване
и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на строителни
отпадъци се извършва от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО.
Чл. 23. Депонирането (обработването) на строителните отпадъци и излишните земни
маси се извършва само на определените от Кмета на общината за целта места, които могат
да бъдат:
1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването;
3.специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за
оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на
СО;
4. площадка за приемане на строителни отпадъци, определена със заповед от кмета
на общината.
Чл. 24. Изпълнителя на строителството е длъжен:
1. да не допуска по време на строителството замърсяване на прилежащите с обекта
тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, СО и
ЗМ;
2. да не допуска замърсяване на уличните платна при транспортиране на СО и ЗМ;
3. да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в превозни средства без покривала;
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4. след приключване на строителството да почисти цялата строителна площадка,
вкл. и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. замърсени
елементи на строителната площадка с твърда настилка.
5. да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за целта места.
Чл. 25. Забранява се:
1. изхвърлянето на строителни отпадъци в съдовете, предназначени за битови
отпадъци. Малки количества (до 0,5 куб.м) да се събират в полиетиленови торби и/или
чували и да се поставят до съдовете за битови отпадъци;
2. временното съхраняване на СО и ЗМ извън границите на строителната площадка
и/или извън границите на имота;
3. изхвърлянето и натрупването на ЗМ и СО извън разрешените за целта места;
4. транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в
транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или
покривала;
5. отклонение от определения от кмета на общината маршрут за транспортиране на
строителните отпадъци и излишни земни маси, когато количеството им надвишава 100
куб.м;
6. транспортирането и изхвърлянето на СО и ЗМ на разрешените за целта места без
издадено разрешително.

ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ
Чл. 26. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени озеленени площи; от зелените
площи към търговски обекти, производствени, стопански, административни сгради и
домакинствата се събират разделно.
(2) Хранителните отпадъци от домакинствата се събират разделно след въвеждане на
система за разделно събиране на хранителни отпадъци от домакинствата, при условия и
ред, определен със Заповед на Кмета на общината.
(3) Хранителните отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и
кетъринг, търговски обекти и др. се събират разделно в подходящи съдове на място на
образуване, предават се за транспортиране и последващо третиране при условия и ред,
определен със Заповед на Кмета на общината.
(4) Биоотпадъците по ал. 1, 2 и 3 се третират чрез компостиране или анаеробно
разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
(5) Кметът на общината осигурява подходящи контейнери и/или площадки за събиране
на отпадъците по ал.4.
(6) Събирането и транспортирането на биоотпадъците се извършва от лица,
притежаващи документи по чл.35 от ЗУО и на които е предоставено правото да извършват
тези дейности до определени от Кмета на общината места и/или съоръжения за
третирането им.
Чл. 27. (1) Дейностите по събиране и транспортиране на зелени и растителни отпадъци
отделяни от паркове, градини и други площи за обществено ползване се извършват от
Общинското звено "Чистота, механизация, транспорт, общински пазари и програми" към
общинска администрация.
(2) Дейностите по събирането и транспортирането на зелени и растителни отпадъци
отделяни от частни имоти до определените за целта места е за сметка на притежателя на
отпадъците.
(3) Транспортирането на зелени и растителни отпадъци, отделяни от частни имоти
може да се извършва от Общинското звено "Чистота, механизация, транспорт, общински
пазари и програми" към общинска администрация след подадена заявка от притежателя на
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отпадъците и след заплащане на такса, определена в Наредба №7 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Любимец.
Чл. 28. Лицата притежатели на биоотпадъци от зелени площи общинска собственост и
частни имоти над 1 куб. м. са длъжни да ги изхвърлят на определените от Кмета на
общината за целта места.
Чл. 29. Забранява се:
1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
2. депонирането на биоотпадъците в случай, че могат да бъдат компостирани или
оползотворени;
3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
4. изхвърлянето на зелени и растителни отпадъци отделяни от паркове, градини и
частни имоти в съдовете, предназначени за битови отпадъци. Ако количеството на същите
е до 1 куб. м да се събират в полиетиленови торби и/или чували и да се поставят до
съдовете за битови отпадъци;
5. нерегламентираното изхвърляне на биоотпадъци извън определените за целта
места.

ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 30. (1) Неопасните производствени отпадъци се третират:
1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от компетентните
органи проект на производствената дейност;
2. от лицата, на които е издадено разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.
(2) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответното
третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.
Чл. 31. Всички разходи за третирането и транспортирането на производствените
отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено.
ГЛАВА СЕДМА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Раздел I
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ
МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Чл. 32. (1) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за
участие в системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, като сключва
договори след решение на Общинския съвет със:
1. организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на
глава пета, раздел ІІІ от Закона за управление на отпадъците;
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели І и ІІ от Закона за управление на отпадъците, за извършване на
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
от опаковки на територията на Община Любимец, и/или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
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(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на елементите от системата за
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на общината, в т.ч.
разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци, в съответствие с минималните
изисквания на чл. 24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
(3) Съдовете за разделно събиране се разполагат до съдовете за събиране на битови
отпадъци.
(4) Кметът изпълнява задълженията си по ал. 1, т. 2 в случаи на писмен отказ от всички
организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за
изграждане и обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на съответната община.
(5) Кметът на общината съдейства при подготовката и провеждането на разяснителните
кампании на организациите по оползотворяване.
Чл. 33. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране и други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали са
длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места на територията на
общината.
Чл. 34. В случаите, когато има сключен договор по чл. 32 от Наредбата се забранява:
1. смесването на събраните отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и
метали с други материали или отпадъци;
2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране и други битови отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и
метали в съдовете за смесени битови отпадъци и биоотпадъци;
3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране и други битови отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и
метали, извън съдовете за разделно събиране;
4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен на
лицата, на които е възложено тяхното обслужване;
5. изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на отпадъците
в съдовете за разделно събиране;
6. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и
рисуването върху съдовете за разделно събиране.
Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО
Чл. 35. (1) Площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са оградени, с осигурена охрана и контролно – пропускателен пункт, с
изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон;
2. да са с достатъчна складова площ – закрита или закрит контейнер за съхраняване
на приетите отпадъци: хартия, картон, видовете пластмаси /PET, LDPE, HDPE/ и др. и
стъкло по видове;
3. да са снабдени с кантар за измерване на приетите количества;
4. да имат схема с обозначение на всички зони на територията на площадката;
5. да притежават документ по чл.35 от ЗУО и изпълняват изискванията ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) На площадките следва да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно
изискванията на наредбата по чл. 48, ал.1 от ЗУО.
(3) Притежателят на документа по чл. 35 от ЗУО се задължава да представя на
общината справка за приетите отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, както и
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предадените за третиране на всеки три месеца, не по-късно от десето число след изтичане
на тримесечието.
Чл. 36. (1) Площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и
стъкло подлежат на вписване в регистър, поддържан от кмета на общината, съгласно
чл.19, ал.3, т.14 от ЗУО.
(2) Регистърът по чл. 36 се води и поддържа в електронен вид.
(3) За вписване в регистъра собствениците на площадките подават заявление до
общината в срок до 30 дни от пускане на площадката в експлоатация. На вписване в
регистъра подлежи всяка отделна площадка, за която има издадено от компетентния орган
разрешение за извършване на дейността.
(4) На вписване в регистъра подлежат следните данни:
1. ЕИК и адрес на управление;
2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, район на общината, име и
номер на улица/булевард и интернет адрес;
4. адрес на площадката, на която се извършва дейността;
5.наименование и код на отпадъка, съгласно наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО;
6. номер на документ по чл.35 от ЗУО издаден от компетентния орган.
Чл. 37. (1) Кметът на общината осигурява площадки за безвъзмездно предаване на
разделно събирани отпадъци от домакинствата.
(2) Площадките следва да отговарят на изискванията по чл. 35
(3) На всяка една от площадките задължително се приемат опасни битови отпадъци от
домакинствата и едрогабаритни отпадъци.
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА
УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ /НУБА/
Чл. 38. Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на
портативни и автомобилни НУБА съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл. 39. За изпълнение на задължението по чл. 38 кметът сключва договори с:
1. организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено
по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;
2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по
реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на
съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от ЗООС.
Чл. 40. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и
акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за поставяне
на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и акумулатори
от същия вид.
Чл. 41. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори, могат да:
1. върнат НУБА на територията на търговски обект, в който се предлагат батерии и
акумулатори от същия вид, без да е необходимо да закупуват нови;
2. предават НУБА на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други
отпадъци на територията на общината.
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Чл. 42. Системите за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятстват
функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за
разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 43. Забранява се:
1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;
2. нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;
3. депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий
или олово;
4. депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и
на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по
друг начин

Раздел IV
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ
ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО
ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/
Чл. 44. Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИУЕЕО, като
организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране
на ИУЕЕО, като сключва договори с:
1. организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или;
3. други лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, за извършване на дейности
по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на
територията на общината.
Чл. 45. (1) За събиране на ИУЕЕО от бита, кметът на общината изготвя и утвърждава
съвместно с лицата по чл. 44 от наредбата график. Графикът се обявява чрез местните
средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.
(2) Друга информация, касаеща разделното събиране на ИУЕЕО се публикува на
интернет страницата на общината.
Чл. 46. (1) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на
пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на
общината информация за местата за предаване на ИУЕЕО, образувано от бита.
(2) Информация по ал.1 се оповестява на интернет страницата на общината и се
актуализира при всяка промяна.
Чл. 47. (1) Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в
обекти, където се извършва продажба на ЕЕО, и площадките за съхраняване се
обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване".
(2) Лицата, извършващи дейности по третиране на ИУЕЕО трябва да притежават:
1. разрешително издадено по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗУО или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС
(3) Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите и
лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.
Чл. 48. (1) Площадките за съхранение и за предварително третиране на ИУЕЕО се
проектират, оборудват и експлоатират съгласно изискванията на Наредбата за излязлото
от употреба електрическо и електронно оборудване и изискванията към площадките,
съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по наредбата по чл. 43, ал. 1
ЗУО.
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(2) Въвеждането на система за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да
възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови
отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 49. Притежателите на ИУЕЕО могат да:
1. върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на
ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции;
2. върнат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен
размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които
извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да
закупуват ЕЕО от подобен вид;
3. предадат ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърдения график за събиране на ИУЕЕО,
когато има сключен договор по чл. 44, ал.1 от Наредбата.
4. предават ИУЕЕО на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други
отпадъци на територията на общината.
Чл. 50. Забранява се:
1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби
и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки;
2. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане
на ИУЕЕО;
3. нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;
4. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за битови отпадъци в т.ч. биоотпадъци и
съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Раздел V
ОГРАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Чл. 51. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
община, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация за
оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално.
2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има
сключен договор:
а) с организация по оползотворяване на отработени масла;
б) лица, които пускат на пазара масла, и изпълняват задълженията си по Наредба за
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти индивидуално;
в) други лица извършващи дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или
оползотворяване на отработени масла, притежаващи разрешение или регистрационен
документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците.
(2) Кметът на общината информира гражданите на територията на общината за местата
по т.1 на предходната алинея, както и за условията за приемане на отработените масла.
чл. 52. Лицата извършващи дейностите по събиране и транспортиране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ,
издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
Чл. 53. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители,
предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно
на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта,
относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за
здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране.
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Чл. 54. (1) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни
нефтопродукти се извършва:
1. в места за смяна на отработени масла;
2. на площадки за предварително съхраняване, когато са образувани в резултат на
експлоатацията на техника и оборудване;
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките,
на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.
(2) Местата по ал. 1, т.1, както и обособените части от площадки, на които се извършват
дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на
изискванията по Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и
изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци
по наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
Чл. 55. Забранява се:
1. изоставянето, изхвърлянето на отработени моторни масла, извън определените за
целта места;
2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в
канализационните системи и на места за обществено ползване, както и директно върху
почвите;
3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който
води до замърсяване на почвата;
4. изхвърлянето на отработени масла в съдове предназначени за битови отпадъци;
5. нерегламентираното третиране, транспортиране и депониране на отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти;
6. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават документ по чл.35 от ЗУО;
7. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за
целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
8. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито
Раздел VI
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 56. (1) Кметът на общината:
1. определя площадки за временно съхранение на излезли от употреба моторни
средства /ИУМПС/;
2. организира дейностите по събиране на ИУМПС, съхраняването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 като сключва договор със:
1. организации по оползотворяване на ИУМПС;
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.
Чл. 57. (1) Кметът на Общината назначава комисия от служители на общината за
установяване на ИУМПС (излезли от употреба моторни превозни средства) в случай, че те
се намират върху имот, държавна или общинска собственост.
(2) Комисията дава предписания със задължителен срок на собственика на ИУМПС за
преместване му в частен имот.
(3) За извършените предписания по ал. 2 се съставя констативен протокол за състояние
на излязло от употреба моторно превозно средство, който се подписва от членовете на
комисията. При поискване екземпляр от протокола се предоставя на собственика на
ИУМПС или на упълномощено от него лице.
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(4) В случай, че собственикът е известен и същият не изпълни предписанието за
преместване по ал. 2, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
(5) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не
се счита за изпълнение на предписанието по ал. 2.
Чл. 58. (1) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна
собственост.
(2) Собственик на МПС с прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка
за временно съхраняване или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че
МПС се намира върху имот, държавна или общинска собственост
Чл. 59. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС се
извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО.
Чл. 60. Забранява се:
1. разполагането и временното съхранение на ИУМПС на терени общинска и
държавна собственост;
2. разкомплектоването на ИУМПС на терени общинска, държавна или частна
собственост, освен в случаите когато лицето притежава разрешение за извършване на
дейности с отпадъците по чл. 35 от ЗУО.
Раздел VII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА ГУМИ
Чл. 61. (1) Кметът на общината:
1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да
възпрепятства 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. съдейства за извършването на 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;
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.
(3) За извършване на дейности по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договор с
лица, които притежават съответният документ по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности
по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.
(4) Дейностите по оползотворяване или обезвреждане трябва да се изпълняват по
начин, по който да се предотвратява възможно вредно въздействие върху човешкото
здраве и околната среда.
Чл. 62. (1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните
сервизи за гуми, са длъжни да:
1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на
продажба и смяна на гумите;
2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за
възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ.
(2) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.
Чл. 63. (1) Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и
съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.
(2) Притежателите на ИУГ са длъжни да ги предават само на площадки за събиране и
съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми.
Чл. 64. Забранява се:
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1.изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2.изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават
съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;
3.предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават
документ по чл.35 от ЗУО.
Раздел VIII
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Чл. 65. (1) Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и
цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Площадките, на които се извършват дейностите по ал. 1, както и самите дейности,
трябва да отговарят на изискванията и разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му.
(3) Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които
нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и
електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна
инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път,
включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и
всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като
пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или
воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или
части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход,
издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен
договор.
(4) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на
декларация за произход.
(5) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 4 се извършва на площадки за събиране
на
разделно събрани отпадъци и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.
(6) Сертификатът и декларацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец,
утвърден от министъра на околната среда и водите.
(7) Отпадъците по ал. 3, се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от
останалите ОЧЦМ.

ГЛАВА ОСМА
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 66. Финансиране на дейностите по управление на отпадъците и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване се осъществява чрез събиране на такса
за битови отпадъци, определена в годишен размер въз основа на одобрена план-сметка за
приходите и разходите за дейностите по поддържане на чистотата, събиране, извозване и
оползотворяване/обезвреждане на отпадъците за съответната година.
Чл. 67. (1) Разходите за управление на дейностите с отпадъци се предвиждат по
бюджета на общината в съответствие с планираните приходи за съответната година от
местни такси по чл.6, ал.1, буква „а” от ЗМДТ.
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(2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на
качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(3) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване
на действителния причинител се възстановяват от него.
(4) Кметът и общинска администрация планират необходимите финансови средства за
осигуряване изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците и
предлагат за приемане от Общинския съвет план-сметка за разходите за услугите по
управление на отпадъците и размера на такса „битови отпадъци”.

ГЛАВА ДЕВЕТА
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 68. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от определени със Заповед
на кмета на общината длъжностни лица, които извършват контрола за спазването и
прилагането на разпоредбите от тази наредба.
Чл. 69. (1) Длъжностните лица по чл. 68 от наредбата контролират изпълнението на
всички задължения и изисквания, произтичащи от тази наредба като извършват проверки
на място, както и по предложения и сигнали на граждани, юридически лица и други.
(2) При констатиране на административни нарушения по тази наредба длъжностните
лица по чл. 68 от наредбата имат право:
1. да съставят констативни протоколи и да дават предписания със задължителен
срок и отговорници за отстраняването им;
2. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
3. при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи
налагат на място наказания - глоба срещу фиш. Ако нарушителят оспори или откаже да
заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и
наказания;
4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката изисква специални
познания.
Чл. 70. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се
наказват с глоби, както следва:
1. за нарушения по чл. 13 и чл. 29 - от 100 лв. до 500 лв.
2. за нарушения по чл. 25 - от 200 лв. до 600 лв.
3. за други нарушения на настоящата наредба - от 50 лв. до 300 лв.
(2) При повторно нарушение на физическото лице са налага глоба в двоен размер
Чл. 71. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци
или юридическите лица са наказват с имуществена санкция, както следва:
1. за нарушения по чл. 13 и чл. 29 - от 500 лв. до 1000 лв.
2. за нарушения по чл. 25 - от 400 лв. до 1200 лв.
3. за други нарушения на настоящата наредба от 100 лв. до 600 лв.
(2) при повторно нарушение са налага глоба в двоен размер.
Чл. 72. При явно маловажни случаи се налага глоба на място срещу фиш в размер от 10
лв. до 50лв.
Чл. 73. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определени
със Заповед длъжностни лица.

ДОПЪЛНИТЕНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
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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 всички "отпадъци от домакинства" и "подобни на отпадъците
от домакинства"
4. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо
третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци, предназначени 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.
5. "Домакинство" са едно или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен
обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат
общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.
6. „Едрогабаритни” са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не
мога да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при
товаренето им.
7. "Земни маси" - всички материали от естествен произход добити при извършването
на изкопни работи при строителството, независимо от съотношението на съдържащите се
в тях скални късове, пясъци, чакъли и почви.
8. „Излезли от употреба гуми” са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни),
отговарящи на определението отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните
разпоредби на ЗУО.
9. „Излязло от употреба моторно превозно средство” е отпадък по смисъла на § 1, т.
17 от допълнителните разпоредба на ЗУО, в т.ч.:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено
уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № І-45
от 2000 г.
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед
съгласно чл. 32д от Наредба № І-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от
2011 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) изоставено регистрирано МПС.
10. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и
електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и
консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от
него.
11. „Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и
поради своите характеристика изисква специално управление.
12. „Обществени места” са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове,
градинки, части от тротоари и др. подобни, които не са определени, като „прилежащи
части”.
13.
"Обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците
(депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и др.) при което опасността за
здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават
установените норми.
14. „Опасни отпадъци” са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства
създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според
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Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и
тяхното обезвреждане.
15.
„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.
16. „Отпадък” е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава
или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
17. „Отпадък от МПС” е отпадък по смисъла на § 1,т. 1 от допълнителните разпоредба
на ЗУО и включва:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
18. „Отпадъци от домакинствата” са отпадъците ,,образувани от домакинствата”.
19. „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.
20. „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.
21. "Производствени отпадъци" са отпадъци образувани в резултат на
производствената дейност на физическите и юридическите лица.
22. „Площадка за третиране на отпадъци” е територия, на която с влязъл в сила ПУП
се предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на
преместваеми такива.
23. „Повторна употреба” е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите,
които не са отпадъци, се използват основно за целта, за която са били предназначени.
24. „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.
25. „Предварително третиране” са всички физични, термични, химични или
биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на
отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни понататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.
26. „Предотвратяване” са мерките, взети преди веществото, материалът или
продуктът да стане отпадък, с което се намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите
или удължаването на жизнения им цикъл;
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и
човешкото здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.
27. „Притежател на отпадъци” е лицето, при чиято дейност се образуват отпадъци от
момента на образуването им до момента на предаването им на оправомощено лице за
следващо третиране
28. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято дейност
се образуват отпадъци
29. „Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места,
паркинги, гаражи и автогари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели
или ползватели.
30. „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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31. „Рециклиране на отпадъците” 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
32. ”Строителни отпадъци” са отпадъци, получени в резултат на строителна дейност
на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и
съоръжения.
33. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране
и предварителното съхраняване на отпадъците, с цел транспортирането им до съоръжения
за третиране на отпадъци
34. "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането
им до тяхното третиране, за срок, не по-малко от:
а) три години - при последващо предаване за оползотворяване;
б) една година - при последващо предаване за обезвреждане.
35. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета на обществени места,
в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно
събиране.
36. „Съоръжение за третиране на отпадъци” е всяко строително съоръжение,
инсталация или други стационарно или преместваемо техническо съоръжение или
оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на
отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и
спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти.
37. „Третиране на отпадъците” са дейностите по оползотворяване или обезвреждане,
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.
38. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го
дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като
самостоятелна дейност.
39. „Управление на отпадъците” са събирането, транспортирането, обезвреждането и
оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези
дейности, след експлоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в
качеството на търговец или брокер.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 22 от Закона за
управление на отпадъците и отменя Наредба № 16 за управление на отпадъците на
територията на община Любимец /приета с Решение № 204, протокол№ 22 от
21.05.2010г./
§ 2. Настоящата Наредба е приета с Решение № 161, с Протокол № 16/07.12.2016г. и
влиза в сила от приемането и от Общински съвет - Любимец.
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Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1
До Кмета
на Община Любимец
Вх. № …………………../………………..г.
8.1а

ОБА 8.1 / ОБА

Срок на изпълнение и дължима такса:
14 работни дни – 10,00 лв. – за разрешително
1,50 лв./м3 – за земни маси;
3,00 лв./м3 – за строителни отпадъци.

Искане-декларация
за издаване на разрешително за извозване и депониране на строителни отпадъци и излишни
земни маси
От:…….……………………………………………………………………………………….……….…
.………………………………………………………….. БУЛСТАТ………………….………………
Адрес:…………………………………………………………………………………….………………...
телефон за контакти:………………………………………………………………….……...….............
Декларирам от обект:................................................................................................................................
намиращ се в УПИ №……......................................................,кв……………….по плана
на……………………………и подадена молба за изготвяне на Оценка за съответствието на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите от ОЕСУТ при община
Любимец и съгласуване/одобряване от Главен архитект вх.№………………………………………г.
следното количество отпадъци и земни маси, за депониране в общински имот №000095,
землище с. Георги Добрево, общ.Любимец, както следва:
1. Земни маси………………………………………………….………..куб.м.
2. Строителни отпадъци……………………………………….………куб.м.
Начин на транспортиране на отпадъците до депото
………………………………………………………………………………………………………
Моля да ни бъде разрешено депониране на строителни отпадъци и земни маси в
декларираните по-горе количества на посоченото от Вас общинско депо.
Прилагам вносна бележка за платена такса.

гр. Любимец
……….. 20…… год.

С уважение:…………………
/ подпис /
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Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2

РАЗРЕШИТЕЛНО
№ ......... от ................... 20...... год.

ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ
На основание чл. 20 от Наредбата управление на отпадъците на територията на община
Любимец и във връзка с подадено Искане - декларация с вх. № ........./.........20......г.
РАЗРЕШАВАМ:
на ............................................................................................................................................
ЕГН ........................................... , управител на.....................................................
БУЛСТАТ ...........................
с адрес: .....................................................................................................................................
да транспортира и депонира на общинското депо на гр. Любимец (имот №
......................., землище ........................... ) следните количества строителни отпадъци и
земни маси:
Строителни отпадъци: ............... куб.м. /словом: ................................ куб.м.
Земни маси: .............................. куб.м. /словом: ................................. куб.м.
От обект: “.........................................................................................” в УПИ ........,
кв. ............ по плана на гр./с. .............................. ..и разрешение за строеж
№.............../............20......г.
Заплатена такса в размер на ..................лв., (с фактура № ........................ ), съгласно
таксите по чл. 18 от Наредбата за управление на отпадъците.

КМЕТ
НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
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Приложение № 3 към чл. 20, ал. 5

Цени за третиране и транспортиране на строителни отпадъци и излишни земни
маси за търговски и производствени обекти, фирми и физически лица.
№

Наименование на отпадъците

Произход

Стойност
лв./м3

1.

Земни маси/хумус

Жилищно, пътно
строителство и др.

1,50

2.

Строителни отпадъци

Строителство,
ремонт,
реконструкция,
разрушаване на
сгради и съоръжения
и др.

3,00
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