НАРЕДБА
№5
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Приета с Решение № 20 по Протокол № 5/03.02.2004 г.
Доп., Решение № 237 по Протокол № 46/17.05.2006 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящата наредба е разработена и приета от Общински съвет с. Ценово на основание
чл. 19 от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 от 30.09.2003 г/ и чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл. 2. (1) Тази наредба урежда екологосъобразното управление на отпадъците като
съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и
третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности.
(2) С тази наредба се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното
производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени
отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или
ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
Чл. 3. (1) Тази наредба се прилага за:
1. битовите отпадъци;
2. производствените отпадъци;
3. строителните отпадъци;
4. опасните отпадъци.
(2) Тази наредба не се прилага за:
1. радиоактивните отпадъци;
2. отпадъците, получени в резултат на проучването, добива, преработката и съхраняването на
минерални суровини и при експлоатацията на кариери;
3. труповете на животни;
4. животински фекалии и други неопасни вещества, използвани в селското стопанство;
5. отпадъчните газове, емитирани в атмосферата;
6. отпадъчните води, с изключение на отпадъците в течна форма, включени в
класификацията по чл. 3;
7. излезлите от употреба експлозиви.
Глава втора
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИ
Чл. 4. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, предприемат
мерки в следната последователност за:
1. предотвратяване или намаляване на количеството и опасните свойства на образуваните
отпадъци чрез:
а) разработване и прилагане на съвременни екологосъобразни технологии, които пестят
използването на първични природни ресурси;
б) техническо разработване и пускане на пазара на продукти, проектирани така, че тяхното
производство, употреба и обезвреждане да не увеличават количествата или опасните свойства на
отпадъците и рисковете от замърсяване с тях или това въздействие да бъде максимално ограничено;
в) разработване на подходящи методи за крайно обезвреждане на опасните вещества,
съдържащи се в отпадъците, предназначени за оползотворяване;

2. рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от
отпадъците, чието образуване не може да се предотврати;
3. обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, намаляване
и/или оползотворяване.
(2) При възникване на замърсяване лицата по ал. 1 предприемат незабавно действия за
ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.
Чл. 5. (1) Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието
владение се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се
извършват само въз основа на писмен договор.
(3) Притежателите на отпадъци по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства
отпадъци;
2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране
на отпадъци;
3. да предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на
оползотворими отпадъци с неоползотворими;
4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства
за третирането им;
5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да създадат организация
за безопасното им управление;
6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
7. в момента на поискването да осигуряват достъп на контролните органи до технологичните
линии, от които се получават отпадъци, до съоръженията за третиране на отпадъците и до
документацията по отпадъците;
8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с опасни
отпадъци;
9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване
след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или съоръжението за
обезвреждане на отпадъци;
10. да предвидят необходимите финансови средства за:
а) осигуряване изпълнението на програмите за управление на отпадъците;
б) плана за мониторинг;
в) закриване на инсталацията или на съоръжението за обезвреждане на отпадъци;
г) следоперативен мониторинг и контрол;
11. да изготвят план за действие при възникване на аварии при осъществяване на дейности с
отпадъци;
12. да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и
технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните
отпадъци и техните опасни свойства.
Чл. 6. (1) Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране,
оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности,
или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в съответствие със Закона за управление на
отпадъците.
(2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
Чл. 7. (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, представят и информация за количеството и вида на
производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния
проект.
(2) Информацията по ал. 1 е основание за изискване от държавната приемателна комисия на
разрешение по реда на чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.

(3) Забранява се разрешаването на ползване на строежи по реда на Закона за устройство на
територията, без наличие на разрешение за дейности с отпадъци, когато такова се изисква по реда на
чл. 12 от Закона за управление на отпадъците.
Чл. 8. (1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването
на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване на
действителния причинител се възстановяват от него.
(3) Ако причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица при поискване
получават помощ от общината за отстраняване на отпадъците по ред, определен в инструкция на
общински съвет, а при замърсяване с опасни отпадъци - по ред, определен в Правилника за
устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).
Глава трета
ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 9. Отпадъците, в зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, се
третират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо рационално
оползотворяване.
Чл. 10. (1) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват
масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците, отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за рециклиране и
оползотворяване.
(2) Производителите и вносителите на опаковани стоки отговарят за разделното събиране на
отпадъците, получени при употребата на тези стоки, както и за постигане на следните цели за
рециклиране и оползотворяване:
1. не по-малко от 50 на сто и не повече от 65 на сто от теглото на отпадъците от опаковки
трябва да бъдат оползотворени;
2. в рамките на целта по т. 1 не по-малко от 25 на сто и не повече от 45 на сто от теглото на
общото количество опаковъчни материали, съдържащи се в отпадъците от опаковки, трябва да бъдат
рециклирани, включително не по-малко от 15 на сто от теглото на всеки отделен опаковъчен
материал.
(3) Целите по ал. 2 се постигат поетапно, съгласно сроковете по § 9 на преходните и
заключителните разпоредби от Закона за управление на отпадъците.
(4) Лицата по ал. 1 и 2 изпълняват задълженията си:
1. индивидуално, или
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.
(5) В случай че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1 и 2, както и
всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители и
производителя, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата или на друго подходящо
място отпадъците, образувани в резултат на употребата на съответните продукти.
(6) Лицата по ал. 1 и 2 могат да изпълняват задълженията си чрез колективни системи след
издаване на разрешение по реда на глава пета, раздел IV от Закона за управление на отпадъците.
Чл. 11. (1) За извършване на дейностите по събиране, транспортиране, временно
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци се изисква:
1. разрешение, издадено по реда на чл. 37 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) Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства, за:
1. дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване;
2. търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
(3) В случаите, когато се извършват едновременно дейности по ал. 1 и ал. 2, т. 1, лицата могат
да подадат заявление за издаване на разрешение по чл. 37 за всички дейности, което отменя
изискването за издаването на регистрационен документ.

Чл. 12. (1) Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците,
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на тази наредба.
(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци
се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона
за обществените поръчки.
(3) Кметът на общината 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 и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
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/или
създаването на незаконни сметища;
9. определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на
обществеността за това;
10. определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба
батерии.
Чл. 13. (1) Лицата, осъществяващи дейностите по обезвреждане на битови и/или строителни
отпадъци, уведомяват кмета на общината, на чиято територия се осъществява дейността, най-малко
две години преди изчерпването на обема на депото или изтичането на експлоатационния срок на
инсталацията.
(2) При уведомяването по ал. 1 кметът на общината предприема действия за определяне на
нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за обезвреждане на
отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионален
принцип.
Чл. 14. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на
отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на
писмен договор.
(2) Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и
инсталацията/съоръжението за третирането им.
Чл. 15. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, се третират от:
1. причинителя - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните компетентни
органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 5, ал. 3 от Закона за управление
на отпадъците;
2. лицата, на които е издадено разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12, ал.
4 или лиценз по чл. 54, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците;
3. оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за
опазване на околната среда.
Чл. 16. (1) Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение
по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на
Закона за опазване на околната среда.

(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в
специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право.
(3) Опасните отпадъци се опаковат, етикетират и транспортират в съответствие с
международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България
със закон.
Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ
Раздел I
Информация
Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени
и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление
на отпадъците или регистрационен документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците и
извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци, са длъжни да водят
отчетни книги, заверени от регионалната инспекция по околната среда и водите.
(2) При преустановяване на дейността на отделни инсталации или съоръжения лицата по ал. 1
съхраняват отчетните книги в срок 5 години, а за опасни отпадъци - 30 години.
(3) При закриване изцяло на дейностите на всички инсталации и съоръжения на определена
площадка лицата по ал. 1 предават отчетните книги в общинските администрации, които ги
съхраняват в сроковете по ал. 2.
(4) Лицата по ал. 1 и лицата, притежаващи лиценз по чл. 54, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, изготвят и представят в регионалната инспекция по околната среда и водите годишни
отчети по отпадъците съгласно изискванията на този закон и наредбата по чл. 27, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците.
(5) Лицата по ал. 4 предоставят на компетентните органи при поискване документите относно
отчета и информацията за дейността си.
Раздел II
Програми и финансиране
Чл. 18. (1) Програми за управление на дейностите по отпадъците се разработват и изпълняват
от:
1. кмета на общината за територията на общината;
2. лицата, извършващи дейности с отпадъци, за които се изисква издаване на разрешение по
чл. 37 от Закона за управление на отпадъците;
3. лицата, при чиято дейност се образуват:
а) производствени отпадъци, които не притежават опасни свойства и по общо количество
надвишават 1 куб. м или 1000 кг в денонощие;
б) опасни отпадъци;
в) строителни отпадъци, които по общо количество надвишават 10 куб. м в денонощие;
4. лицата по чл. 11, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците, в съответствие с
изискванията на наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.
(2) Програмите по ал. 1, т. 1 са неразделна част от общинската програма за околна среда и се
разработват, приемат и отчитат по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.
(3) Програмите по ал. 1:
1. се разработват и приемат за продължителен период, който се определя в зависимост от
очакваното развитие на производствените и други дейности, но не по-кратък от 3 години;
2. се актуализират при промяна във фактическите и/или нормативните условия.
Чл. 19. (1) Лицата по предходния член представят в регионалната инспекция по околната
среда и водите проекта на програмата.
(2) В едномесечен срок от получаването им директорът на регионалната инспекция по
околната среда и водите утвърждава представените проекти или ги връща със задължителни
предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.

(3) Програмите се утвърждават от директора на регионалната инспекция по околната среда и
водите, на чиято територия е съдебната регистрация на лицата по Търговския закон.
(4) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия е
съдебната регистрация по Търговския закон на лицата, утвърждава проекта на програмата след
получаване на становищата за съгласуването им от регионалните инспекции по околната среда и
водите, на чиито територии са извършват дейностите.
(5) Екземпляр от програмите се предоставя на регионалната инспекция по околната среда и
водите в едномесечен срок след приемането им.
(6) Програмите се представят в общината, на чиято територия се извършва дейността, с цел
включването им в програмата на общината.
(7) Органът, утвърдил програмата за управление на отпадъците и регионалните инспекции по
околната среда и водите извършват периодични проверки за изпълнението й.
Чл. 20. (1) Програмата за управление на дейностите по отпадъците предвижда мерки за
постигане на следните цели:
1. намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната
опасност;
2. рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване;
3. екологосъобразно обезвреждане;
4. почистване на старите замърсявания с отпадъци.
(2) Програмата по ал. 1 включва:
1. анализ на състоянието и прогноза за вида, произхода, свойствата и количествата на
отпадъците, образувани и подлежащи на третиране;
2. целите, етапите и сроковете за тяхното постигане;
3. начините и съоръженията за третиране или безопасно съхраняване;
4. описание на специализираните инсталации за третиране, както и на терените, подходящи
за третиране на отпадъци;
5. схема за движението на отпадъците към инсталациите за третиране;
6. специфични за съответната територия или предприятие решения за управление на
дейностите по отпадъците;
7. финансовите средства за осъществяване на програмата;
8. мерки за изграждане на съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъците на места, намиращи се възможно най-близо до източника на образуването им, и чрез
използването на най-подходящи методи и технологии;
9. план за привеждане на действащи инсталации и съоръжения за обезвреждане на
отпадъците, включващ конкретни мерки, средства и срокове за тяхното изпълнение, в съответствие с
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
10. мерки за третиране на биоразградимите отпадъци с цел поетапно намаляване на
количествата им и недопускане на тяхното депониране;
11. координация с други програми, имащи връзка с дейността;
12. система за отчет и контрол на изпълнението;
13. система за оценка на резултатите и за актуализация на програмата;
14. информация за връзка с упълномощените лица, отговорни за управлението на
отпадъците.
(3) При разработването на програмата за управление на дейностите по отпадъците в общината
се привличат и представители на обществени екологични движения и организации. Кметът на
общината осигурява обществен достъп до общинската програма за управление на дейностите по
отпадъците.
Чл. 21. Годишният отчет за изпълнението на програмата се представя пред Общински съвет и
се изпраща на регионалната инспекция по околната среда и водите до 31 март следващата година.
Раздел ІІI
Контрол по управлението на отпадъците
Чл. 22. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице контролира:

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на
програмите за тяхното управление;
3. спазването на други изисквания, определени с тази наредба.
(2) Кметът на общината организира и контролира закриването, рекултивацията на терените и
последващия мониторинг на депата, намиращи се на територията на община Ценово.
Чл. 23. (1) Контролните органи по предходния член извършват проверки по документи и/или
проверки на място, съобразно своята компетентност.
(2) Контролните органи поне веднъж годишно извършват проверка на документите, които се
изискват от закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му, на лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци.
(3) Проверката на място е независима от проверката по ал. 2 и се осъществява поне веднъж
годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания или на лица,
които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне
един свидетел.
(4) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:
1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;
2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания
следва да се намират в мястото на проверката;
3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква
специални знания.
(5) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, удостоверяващи
спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се определя 7-дневен срок за
представянето им.
(6) При извършване на проверките контролните органи по ал. 1 съставят констативни
протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения.
Глава пета
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 24. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депо
или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите
за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 28 за
всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в
депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 25. (1) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и
за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 24 в съответния район,
както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват
публично до 30 октомври на предходната година.
Чл. 26. (1) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на
ползване - от ползвателя, според одобрените от общинския съвет разходи за съответната година за
всяка от дейностите по чл. 24.
(2) За общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от
общината, съответно от държавата, за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.
Чл. 27. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите
разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови
отпадъци;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) (Отм., в сила от 1.01.2005 г.) Таксата се събира от данъчната администрация.
(3) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата
за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
(4) Одобрената план-сметка за определяне разходите на общината по ал. 1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
Чл. 28. Размерът на таксата се определя в левове както следва:
(1) за имоти в границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване:
т. 1. на граждани:
 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, таксата се определя за година на
едно лице, живеещо в имота, регистрирано по настоящ (постоянен) адрес към 31 – ви
декември на предходната година.
 за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,
таксата се определя за година на едно лице, живеещо в имота, регистрирано по настоящ
(постоянен) адрес към 31 – ви декември на предходната година.
 за услугата по поддържане на места за обществено ползване, таксата се определя за
година на едно лице.
т. 2. на юридически лица:
 за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, таксата се определя за година
пропорционално върху данъчната оценка на имота.
 за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,
таксата се определя за година пропорционално върху данъчната оценка на имота.
 за услугата по поддържане на места за обществено ползване, таксата се определя за
година пропорционално върху данъчната оценка на имота.
(2) за имоти извън границите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
т. 1. на граждани:
 за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,
таксата се определя за година на едно лице, собственик на имота.
 за услугата по поддържане на места за обществено ползване, таксата се определя за
година на едно лице.
т. 2. на юридически лица:
 за услугата по обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения,
таксата се определя за година пропорционално върху данъчната оценка на имота.
 за услугата по поддържане на места за обществено ползване, таксата се определя за
година пропорционално върху данъчната оценка на имота.
Чл. 29.(1) В срок до 30 октомври да се внесе в общинския съвет план сметка за приходите и
разходите за следващата година.
(2)Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и
размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 30. ( в сила от 01.01.2005 г.) (1) Таксата се заплаща в касата на общината и/или
кметството на три равни вноски, както следва:
 до 30 март;
 до 30 юни;
 до 30 септември;
за годината, за която се дължи.
(2) на предплатилите в първия срок за цялата година, се прави отстъпка от 5 %.

(3) общинската администрация уведомява лицата по чл. 24 за дължимите от тях такси за
съответния период и за сроковете за плащане.
Чл. 31. (1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец.
(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се
дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е
преустановено ползването й.
Чл. 32. Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - когато услугата не се
предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци - когато няма такива.
Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
2. нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за
това депа;
3. нарушава разпоредбите на чл. 5, ал. 3;
4. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно
съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го съхранява на имот, негова собственост;
5. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно
събиране, съгласно наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците в контейнери за
смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична
държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното населено
място е създадена система за разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 300 до 1000 лв.
(3) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на
околната среда, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място на
виновните лица срещу квитанция глоба от 10 до 50 лв.
Чл. 34. Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за
депониране на битови или строителни отпадъци;
2. нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното, превозване и
претоварване, на битови и строителни отпадъци съгласно изискванията на тази наредба;
3. нарушава чл. 10, ал. 5.
Чл. 35. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. нарушава чл. 5, ал. 2 или чл. 6, ал. 1;
2. не води отчетност на отпадъците или не предоставя документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците, съгласно изискванията на този закон и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. не изпълнява задължението си по чл. 18, ал. 1 и/или ал. 3.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
1. нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното
съхраняване, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни
отпадъци;

2. нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на отпадъци
според вида, свойствата и съвместимостта на отпадъка;
3. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане
на битови отпадъци;
4. не изпълнява условията, определени в разрешението на компетентния орган.
(3) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което:
1. нарушава чл. 4 и/или чл. 5, ал. 3, т. 2, 7 и 8;
2. третира и/или транспортира отпадъци без разрешение или регистрационен документ,
когато такива се изискват;
3. нарушава изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за
оползотворяване или обезвреждане на отпадъци;
4. нарушава изискванията за внасяне, изнасяне и транзит на отпадъци.
(4) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 2000 до 6000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 3000 до 10 000 лв.;
3. по ал. 3 - в размер от 7000 до 20 000 лв.
(5) В случаите по ал. 4 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на
нарушението.
Чл. 36. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. изгражда и/или експлоатира инсталация за изгаряне на отпадъци, която:
а) нарушава техническите изисквания при изграждането на инсталациите относно масата на
органичните съединения в дънната пепел и шлака, температурата в горивната камера, времето на
престоя на хомогенната газова смес и кислородното й съдържание при изгаряне на течни отпадъци;
б) не осигурява необходимите измервания на емисиите на вредни вещества и
експлоатационните параметри;
2. приема отпадъци на площадка или съоръжение за временно съхраняване на опасни
отпадъци, без да осигури разделното им съхраняване от други спомагателни материали и допусне
неконтролираното им изтичане;
3. допуска депонирането на отпадъци, които не съответстват на класа на депото и/или не
отговарят на критериите за депониране;
4. допуска депониране на забранени за депониране отпадъци, в това число:
а) течни, корозивно действащи или окисляващи;
б) експлозивни, силно запалими или запалими в условията на депото;
в) инфекциозни болнични и други клинични отпадъци от здравни заведения и ветеринарни
служби;
г) излезли от употреба гуми - цели, без тези, които са използвани като материал за
строителството на депа, и/или нарязани, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен
диаметър над 1400 мм;
5. допуска неправилна експлоатация на депото и запалване на отпадъците в него;
6. допуска разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други
отпадъци или вещества с цел постигане на критериите за приемане на отпадъци за съответното депо;
7. не извършва контрол на:
а) постъпващите отпадъци в съоръженията и инсталациите за обезвреждане;
б) технологията за обезвреждане;
в) замърсяването на компонентите на околната среда при експлоатацията и след
преустановяване на дейността по обезвреждане на отпадъци;
г) дейността по закриване на съоръженията и инсталациите за обезвреждане на отпадъци;
8. не изпълнява програмата за контрол и мониторинг на депа или съоръжения и инсталации
за третиране на отпадъците и за закриване и рекултивация на съоръжението за обезвреждане на
отпадъци и за следоперативен мониторинг и контрол;

9. не представя за утвърждаване от компетентния орган плана за привеждане на депото в
съответствие с изискванията на съответната наредба по чл. 15, ал. 2 от Закона за управление на
отпадъците и/или не изпълнява в срок мерките по прилагането му;
10. не предприема мерки за осъществяване на разделно събиране на отпадъците, генерирани
от лечебните заведения, както и необходимите действия за правилното им съхранение,
транспортиране и обезвреждане;
11. изхвърля опасните отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
12. съхранява опасните отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който
води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести,
или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.
(3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
Чл. 37 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. се освобождава от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за тази цел места;
2. нарушава изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци;
3. предава производствените и/или опасните отпадъци на лица, които не притежават
разрешение по чл. 37 или регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от Закона за управление на
отпадъците за дейности със съответните отпадъци или не ги обезврежда или оползотворява в
сроковете по § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на закона за управление на отпадъците;
4. събира и съхранява опасни отпадъци в съдове, които не отговарят на изискванията за
плътно затваряне, обозначение на отпадъците в тях или са изготвени от материали, които
взаимодействат с отпадъците;
5. приема опасни или производствени отпадъци, без да са придружени с описание на
свойствата, състава, пригодността им за третиране, опасните им свойства и мерките за безопасност
при боравене с тях или не извърши необходимите проверки, проби и анализи при приемането.
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 3000 до 10 000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 7000 до 20 000 лв.
(4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на
нарушението.
Чл. 38. (2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на
пусканите от него на пазара батерии и акумулатори;
2. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или ги
смесва с други отпадъци;
3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или излива
електролит от тях;
4. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;
5. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него
акумулатори.
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 2000 до 6000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 3000 до 10 000 лв.
(4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на
нарушението.
Чл. 39. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:

1. не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за събирането им, и/или ги
поставя в съдове за битови отпадъци;
2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, освен ако притежава разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците
за тази дейност;
3. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10
000 лв.
(3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
Чл. 40. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. предава или изхвърля излезли от употреба моторни превозни средства на места, които не
са предназначени за тази цел;
2. извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях,
без да притежава съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по чл. 12 или лиценз,
издаден по реда на глава пета, раздел III на Закона за управление на отпадъците;
3. разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства на площадки за временно
съхраняване или добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не
произхождат от излезли от употреба моторни превозни средства, техни компоненти и материали.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10
000 лв.
(3) В случаите по ал. 2 имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.
Чл. 41. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лв. едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно
съхранение, които не отговарят на изискванията по закона за управление на отпадъците и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
3. извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в съдове,
неотговарящи на изискванията;
4. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени
масла;
5. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 10 000 лв. едноличен търговец или
юридическо лице, което не предостави информация за притежаваното от него оборудване,
съдържащо полихлорирани бифенили и терфенили.
(3) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:
1. по ал. 1 - в размер от 3000 до 10 000 лв.;
2. по ал. 2 - в размер от 7000 до 20 000 лв.
(4) В случаите по ал. 3 съответната имуществена санкция се налага до преустановяване на
нарушението.
(5) На юридическо лице или едноличен търговец, което изхвърля отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води, във водите от крайбрежните зони и в
канализационните системи, се налага имуществена санкция по ред и начин, определени в Закона за
опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Чл. 42. При установяване на нарушителите по чл. 8, ал. 1 на физическите лица се налага
глоба от 1500 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция
от 3000 до 10 000 лв.
Чл. 43. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с акт от длъжностно лице,
определено от кмета на общината.

(2) Наказателните постановления по ал. 1 се издават от кмета на общината или упълномощено
от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването, както и изпълнението на
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
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.
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. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на
строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.
6. "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.
7. "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.
11. "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.
12. "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.
15. "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.
18. "Събиране" е доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с
цел транспортиране - код С.
19. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по
товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност
- код Т.
20. "Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и
оползотворяване на отпадъците, включително осъществяваният контрол над тези операции, както и
дейностите, извършвани след закриването на площадките, върху които са разположени
съоръженията за третиране на отпадъци.
21. /Доп. – Решение № 237 по Протокол № 46/17.05.2006 г./ Кметът на общината:
21.1. Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно
съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ на територията на
общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал.1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

21.2. Възлага на юридически лица дейностите по събиране, разкомплектоване, третиране и
повторно използване на отпадъците от МПС, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл. 37от
Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда, при спазване на изискванията на приложение № 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 7. Програмата по чл. 29, ал. 1 се разработва и приема в срок до 30.09.2004 година.
Наредбата е приета от Общински съвет – с. Ценово с Решение № 20 по Протокол №
5/03.02.2004 година.

