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ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Вълчи дол с
цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците
върху човешкото здраве и околната среда.
(2) (изм., 2013 г.) Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на следните
видове отпадъци на територията на община Вълчи дол:
1. Твърди битови отпадъци (ТБО) - отпадъци от опаковки, битови биоразградими (отпадъци
от шума, листна маса и т.н.) отпадъци;
2. Производствени отпадъци (ПО);
3. Строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ);
4. Опасни отпадъци - излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излезли от
употреба гуми (ИУГ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.
(3) (изм., 2013 г.) Местата за събиране, временно съхраняване и депониране на:
1. Битови отпадъци - Общинско депо за ТБО гр. Вълчи дол, ПИ № 000582;
2. Производствени отпадъци – на Общинско депо за ТБО гр. Вълчи дол, само въз основа на
писмен тристранен договор между Община Вълчи дол, притежателят на отпадъци и
оператора на депото;
3. Строителни отпадъци и земни маси (ЗМ) - Общинско депо за ТБО гр. Вълчи дол само въз
основа на писмен тристранен договор между Община Вълчи дол, притежателят на
отпадъци и оператора на депото;
4. Опасни отпадъци - ИУМПС, автомобилни гуми, НУБА, ИУЕЕО, отработени масла и
нефтопродукти – съобразно сключените двустранни договори между Община Вълчи дол и
Организациите по оползотворяване.
(4) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на
съответните услуги;
(5) Глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в наредбата норми;
(6) Задълженията на Общинската администрация, учрежденията, организациите,
дружествата и гражданите, живущи и временно пребиваващи на територията на общината,
както и фирмите и поделенията им, организациите и учрежденията, развиващи дейност на
територията на общината.
(7) (нова 2013 г.) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните
отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата за класификация
на отпадъците.
Чл. 2. Наредбата е задължителна за всички населени места на територията на Община
Вълчи дол и се отнася до всички лица, посочени в чл.1, ал. 6.
Чл. 3. (1) (изм. 2013 г.) Дейностите по третиране на опасните отпадъци, посочени в чл. 1,
ал. 2, точка 4 се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за
управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда.
(2) При извършването на дейностите по ал.1 се спазва и Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
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ГЛАВА ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 4. (1) (изм., 2013 г.) Кметът на община Вълчи дол планира, организира и контролира
цялата дейност по управлението на отпадъците, образувани на нейна територия, организира
и контролира изпълнението на Общинската програма за управление на отпадъците, предлага
за одобряване от Общинския съвет План-схема за разходите по поддържане на чистотата и
размера на таксите за битови отпадъци в т.ч. и преференциални такси за населените места в
които се извършва разделно събиране.
(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци
се обслужва от лица по чл. 12, ал. 7 от ЗУО, на които е предоставено право да извършват
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане.
(3) (изм. 2013 г.) Кметът на общината отговаря за:
1. Осигуряването на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други;
2. Събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;
3. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии,
предназначени за обществено ползване;
4. Избора на площадка, изграждане и поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови и строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за
оползотворяването и/или обезвреждане на битови или строителни отпадъци;
5. Организира събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от
СМР, ремонтна дейност и от премахването на сгради, образувани на територията на
общината;
6. Организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци
и/или оказва съдействие на организациите по 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;
7. Организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на
наредбите по чл. 13, ал. 1 и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;
8. Разделното събиране и временно съхраняване на битови биоразградими отпадъци, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане;
9. Почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО;
10. Поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на общината;
11. Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.
(4) Кметът на общината разработва Общинска програма за управление на отпадъците,
представя годишен отчет за изпълнението на програмата пред Общинския съвет и го
изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите до 31 март
следващата година.
Чл. 5. (изм., 2013 г.) Кметът на общината има право да възложи задълженията си по чл. 4,
ал. 3 на длъжностно/и лице/а от общинската администрация.
Чл. 6. (отм., 2013 г.)
ГЛАВА ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 7. (1) Дейността по поддържане на чист и естетичен вид на населените места се
осигурява от:
4

1. Специализирани фирми, съгласно договорите им с Община Вълчи дол;
2. Ръководителите и собствениците на фирми, учреждения и обществени организации по
отношение на техните имоти и териториите в непосредствена близост до тях;
3. Жителите по отношение на собствените им имоти;
4. Собствениците и ползвателите на моторни превозни средства по отношение на местата,
кьдето се паркират.
(2) Поддържането на чистотата на производствените, административните, обществените и
жилищните сгради, складове, гаражи, кооперативни пазари и други, както и техните дворове
и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.
(3) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични
платна и други терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито е
задължение на ползвателите.
(4) Почистването на териториите, за които не се грижи общината и са прилежащи към
жилищните сгради и търговски обекти, се извършва от юридическите и физическите лица
(етажна собственост) които стопанисват съответните сгради.
(5) Гражданите са длъжни при замърсяване от тяхна страна на местата за отдих в парковете
и градините да ги почистят преди напускането им.
Чл. 8. (1) Физическите и юридически лица имат право:
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите
по третиране на отпадъците и поддържането на чистота;
2. Да сигнализират на Общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и
настоящата наредба;
3. Да сигнализират на Общинската администрация за неизпълнение или некачествено
изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Общината;
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.
(2) (изм., 2013 г.) Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и
недопускат разпиляване на отпадъци извън тях;
2. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите (в т.ч. и незастроените), на
които са собственици, ползватели или наематели;
3. Да почистват в т.ч. и от сняг и лед и поддържат чистотата на съответните прилежащи
терени към сградите, дворните места, тротоари и др. в които живеят или стопанисват;
4. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен
вид отпадък.
Чл. 9. (1) (изм., 2013 г.) ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места;
2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на
оползотворими и неоползотворими компоненти в съдове за разделно събиране на отпадъци;
3. Повреждането и разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от
общинската администрация;
4. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и
изписването на знаци, символи и текстове по тях;
5. Оставянето на разпилян отпадък при събирането му от лицата, обслужващи
сметосъбиращите машини;
Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското
стопанство и животновъдството;
6. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и
здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове,
сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. (медицински, едрогабаритни,
строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и други);
5

7. Изхвърлянето на битови, животински и растителни отпадъци, изкопни маси, строителни
отпадъци на тротоарите, улиците, площадите, край деретата, по зелените площи, пасища,
ниви, канали, трайни и горски насаждения и други, освен на определените за това места;
8. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните (за
разделно събиране);
9. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за
обществено хранене, административни и жилищни сгради в уличните кошчета за отпадъци;
10. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на негасена жар;
11. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се извършва в
специализирани съоръжения за експлоатация на които са издадени съответните разрешения;
12. Престояване на спрени от движение или бракувани превозни средства и инвентар по
тротоарите, уличните платна, парковете и градините за повече от 20 дни. За по-голям
престой се изисква разрешение от Общината и се заплаща такса тротоарно право.
13. Паркирането около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ почистването им;
14. Изливането на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и други химически
агресивни, отровни и биологически вредни вещества в повърхностните и подземните води,
както и в канализационните системи и кладенците;
15. Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони
и прозорци на жилищните сгради;
16. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и други в гр. Вълчи дол и
другите населени места в Общината от транспортни средства без съответно оборудване (с
брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част;
17. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в
необорудвани за целта специални МПС;
18. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци (употребени батерии и негодни за
употреба акумулатори, излезли от употреба луминесцентни и други живак съдържащи
лампи, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, едрогабаритни отпадъци от излязло
от употреба електронно и електрическо оборудване и др. опасни вещества, отпадъци от
опаковки и др.), обозначени с маркировка за разделно събиране (съгласно съответните
наредби на Министерския съвет) в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за
събиране на отпадъци, поставени в имоти – публична държавна или общинска собственост,
или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното
последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране
на съответните масово разпространени отпадъци;
19. Складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и зелените площи
и други обществени места;
20. Умишлено нарушаване целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, освен ако лицето притежава разрешение по чл. 67 от ЗУО;
21. Изливането на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и други химически
агресивни, отровни и биологически вредни вещества в повърхностните и подземните води,
както и в канализационните системи и кладенците;
22. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в
дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията на реките;
23. Съхраняването на опасни болнични отпадъци 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;
24. Изхвърляне на опасни или производствени отпадъци, извън определените за това места;
25. Струпването на обработен с луга сняг в непосредствена близост до стволовете на
дърветата;
26. Отоплителните материали и земеделска продукция да се стоварват само на тротоарите и
се прибират в срок не повече от 48 часа, като мястото след това се почисти;
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27. Приютяване и хранене на бездомни кучета във входовете и прилежащите територии на
жилищните и обществени сгради, както и площадки, тавани, изби и други общи части на
сградите;
28. Свободното придвижване на селскостопански животни по улиците и тротоарите, освен
по маршрути определени от общината;
29. Паша на животни в зелени площи и паркове;
30. Движението на превозни средства с животинска тяга без средства за спазване на
обществената хигиена.
ГЛАВА ІV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ,
СТРОИТЕЛНИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ - НЕОПАСНИ И ОПАСНИ ОТ БИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО ОТПАДЪЦИ
Раздел първи
Третиране на твърди битови неопасни отпадъци
Чл. 10. (1) Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане на битови неопасни отпадъци се извършват от лица, притежаващи
съответното разрешение по чл. 37 или регистрационен документ по чл. 12, ал. 4 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).
(2) (допълн., 2013 г.) Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите
отпадъци от територията на общината, включена в системата за организирано
сметоизвозване на територията на община Вълчи дол, почистването на местата за
обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане са лицата на които
Общината е възложила чрез договор, изпълнението на съответните дейности.
(3) Лицата по ал. 2 са длъжни:
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено в съответствие с
утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на
санитарно-хигиенните и екологични изисквания;
2. Да изготвят и съгласуват с Общинската администрация цялостна технологична и
организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за съхранение на
битови отпадъци, използвана техника, графици за извършване на дейности (почистване,
извозване на отпадъци и други);
3. Да съгласуват с Общинска администрация всякакви промени в технологичната и
организационната схема;
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността,
незабавно да уведомят Общинска администрация и предприемат необходимите действия за
максимално бързо възстановяване на нормалния цикъл на работа;
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените
дейности материално-техническа база (машини, съоръжения и други);
6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности;
7. Да не допускат препълване на съдовете за битови отпадъци и разширяване на
площадките.
(4) Конкретните услуги и дейности по поддържане на чистотата, включени в договорите по
ал. 2 се определят от Кмета на общината, съобразно действащото законодателство и
утвърдена План-сметка за приходите и разходите от такса смет.
Чл. 11. Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират
изпълнението на договорните задължения от страна на фирмите, извършващи съответните
дейности по третиране на битовите отпадъци, в т.ч.:
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1. Спазване графици и честота за организирано събиране и извозване на битовите отпадъци
и почистването на обществените места;
2. Качеството на извършените услуги;
3. Изпълнение на други условия по договорите.
Чл. 12. (1) Определянето на местата на съдовете за битови отпадъци и преместването им се
извършва от фирмата, осъществяваща дейност по събиране и транспортиране на битови
отпадъци, съгласувано с Общинска администрация, съобразно възможностите за поставяне,
извозване и отдалечеността им от жилищните сгради.
(2) За поставяне на съдовете за битови отпадъци Общината или собствениците при
възможност изграждат и площадки за поставянето им.
Чл. 13. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане (депониране) на битовите отпадъци и
стопанисването на съоръжението (депото) по време на неговата експлоатация и след това е
операторът на депото.
(2) Специализираната фирма по чистота извършва цялостно поддържане и изпълнява всички
задължения съгласно нормативната уредба на „оператор на депо“.
(3) Операторът на депото трябва да притежава разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейността.
(4) Операторът на депото води отчетни книги на постъпилите количества отпадъци,
съгласно ЗУО.
(5) Операторът на депото уведомява Кмета на община Вълчи дол най-малко две години
преди изчерпването на обема на депото или изтичането на експлоатационния срок на
инсталацията.
(6) При уведомяването по ал. 5, Кметът на община Вълчи дол предприема действия за
определяне на нова площадка 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) Финансирането на дейностите по управление на отпадъците и чистотата в
населените места, извършвани или възлагани от Общината, се осъществява, чрез събиране
на такса смет, определена на база очаквани приходи и разходи.
(2) Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно ЗМДТ.
(3) Обхвата на дейностите по управление на отпадъците се определя от Общинската
администрация, съобразно конкретните условия и размера на финансовите средства.
Чл. 15. Фирмите, организациите, които образуват отпадъци извън битовите, са длъжни да
организират сами извозването им до площадки за временно съхраняване или инсталации за
обезвреждане (ал. 7 на чл. 1).
Раздел втори
Третиране на строителни отпадъци и земни маси
Чл. 16. (1) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършва от притежателите на
отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или друго лице въз
основа на писмен договор.
(2) (изм., 2013 г.) Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди
оползотворяване или обезвреждане, материално оползотворяване, както и обезвреждане на
СО се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО за съответната
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата за класификация
на отпадъците.
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Чл. 17. (изм., 2013 г.) (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на СО и ЗМ
касаят обекти за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и
ниво към документацията да се прилага и договор, съгласно чл. 16, ал. 1 от настоящата
наредба, както и План за управление на СО по чл. 11, ал. 1 от ЗУО (когато е приложимо).
Чл. 18. За опазване на околната среда от замърсяване, строителните фирми и лицата,
осъществяващи строително-ремонтни дейности, са длъжни:
1. При ползване на улични или тротоарни площи за складиране на варо-циментови разтвори
да използват специални контейнери;
2. След прибирането на стоварените строителни материали да почистят и възстановят
замърсените тротоарни и улични платна или зелени площи;
3. Да осигурят ограда на обекта и да не допускат излизането от заградената територия на
транспортни средства с кални гуми;
4. Превозването на насипни материали, битови, строителни и промишлени неопасни
отпадъци да се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери, предпазни капаци или
добре уплътнени каросерии и покривала;
5. Взетия хумусен земен слой от строителната площадка временно да се съхранява на
строителната площадка с цел благоустрояване на терена или да се насочва за използване по
предназначение съгласно нуждите на общината;
6. Изкопните земни маси (без скални отломъци) след съгласуване с оператора на депото
могат да се извозват на Общинското депо за ТБО, където ще се използват за запръстяване.
Чл. 19. ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за депонирането им;
2. Изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти;
3. Отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните платна;
Чл. 20. (1) След окончателното завършване на строителната и строително-монтажната
дейност, собственикът (инвеститора) е длъжен да възстанови естествения вид на
използваните площадки и щетите върху околната среда, възникнали вследствие транспорта
и съхраняване на материалите или строителната дейност.
(2) (изм., 2013 г.) След разрушаване на сгради, строителните отпадъци се транспортират до
площадка за строителни отпадъци, съгласно сключения договор.
Раздел трети
Третиране на производствени и опасни отпадъци
Чл. 21. (изм., 2013 г.) Предаването и приемането на производствените и опасните отпадъци
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредбата за класификация
на отпадъците.
Чл. 22 (1) Притежателите на опасни отпадъци ги събират и временно съхраняват разделно в
специализирани съдове на територия, върху която извършват дейността си.
(2) Притежателят на отпадъците по ал. 1 е длъжен да осигури тяхното обезвреждане, чрез
предаване на лица, имащи разрешение за тази дейност.
Чл. 23. (1) Транспортирането на производствени и опасни отпадъци се организира от
притежателите им само след сключен договор с превозвача.
(2) Притежателите/товародателите и превозвачите на опасни товари трябва да спазват
законовите разпоредби за третиране и транспортиране на производствени и опасни
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отпадъци, включително изискванията на международните документи, отнасящи се до
транспортиране на опасни товари и имащи силата на вътрешно законодателство.
Чл. 24. 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 V
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 25. (изм., 2013 г.) (1) Кметът на община Вълчи дол организира изпълнението на
задълженията за участие в системите за разделно събиране на територията й в съответствие
с чл. 16, ал. 3, т. 5 от ЗУО като може да сключва договори с:
1. организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава
пета раздел IV от ЗУО, и/или
2. предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда по чл. 60 от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или
3. други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:
 разрешение или регистрационен документ, издаден по реда чл. 37 от ЗУО;
 разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на
отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) С договорите по ал. 1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от
опаковки от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради,
заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и
туризъм.
Раздел първи
Третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Чл. 26. (1) Излезлите от употреба луминисцентни лампи се събират разделно от другите
видове отпадъци.
(2) Забранява се поставянето на излезли от употреба лампи в съдове за битови отпадъци,
както и смесването им с други отпадъци.
Чл. 27. (допълн., 2013 г.) (1) Дейностите по събирането, съхраняването, преработването
и/или обезвреждането
на излезли от употреба лампи се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от
ЗУО с които общината има сключен договор.
(2) При извършването на дейностите по ал. 1 се спазват и изискванията на Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.
(3) Лицата, извършващи дейностите по ал. 1, водят отчетни книги и изготвят и представят в
регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) годишни отчети.
Чл. 28. Кметът на община Вълчи дол определя мястото за разполагане и оборудването на
пункта за разделно събиране на излезлите от употреба луминисцентни и други лампи,
съдържащи живак, по искане или писмена договореност с лицата, които притежават
разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Чл. 29. Лицата, извършващи продажба на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
на крайни потребители са задължени:
(1) Да поставят в търговските обекти табели, съдържащи минимум следната информация:
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1. възможните места за предаване на излезлите от употреба лампи, начина за връщане и за
събиране, които могат да ползват;
2. значението на символа, посочен в Приложение № 2 на Наредбата за изискванията за
пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак;
3. табелите трябва да бъдат изписани ясно и четливо на български език и поставени на
видно за потребителите място.
(2) Безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи в количество не по-голямо
от количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя
еднократно, като осигурят и безопасното им съхраняване.
(3) Да предават събраните от тях излезли от употреба лампи на общинския пункт за
събиране.
Чл. 30. Едноличните търговци и физическите лица, притежаващи излезли от употреба
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, са длъжни да ги събират разделно от
другите видове отпадъци и да ги предават на определените с настоящата наредба лица,
имащи право и/или задължение да приемат лампи.
Чл. 31. (1) Стационарните събирателни пунктове се разполагат на местата определени от
Кмета на община Вълчи дол като отговарят на изискванията на Наредба № 7 на МОСВ,
МРРБ, МЗГ и МЗ за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за
разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
(2) Пунктът да бъде обозначен с ясни табели "Събирателен пункт за излезли от употреба
луминесцентни лампи", като бъдат посочени работното време и името на
лицето/дружеството, отговорно за експлоатацията на площадката, с адрес и телефон за
връзка.
Чл. 32. В случай на пътнотранспортно произшествие или авария на транспортното средство,
при което са счупени лампи, водачът на превозното средство е длъжен да уведоми
Общинската администрация, на чиято територия е станало произшествието, и пътната
полиция, да обозначи мястото на произшествието и да огради замърсения участък с видима
маркировка.
Чл. 33. Превозвачът носи отговорност за допуснато замърсяване на околната среда при
извършване на превоз на излезли от употреба лампи по смисъла на сключения договор и на
задълженията му като участник в транспортния процес, както и при доказване на умишлени
непозволени действия с поверения му товар.
Раздел втори
Третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Чл. 34. Лицата, извършващи дейностите по събиране, временно съхраняване,
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, трябва да притежават:
1. разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), или
2. комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС).
Чл. 35. ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и
подземните води, както и в канализационните системи;
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2. съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
водещо до замърсяване на почвата;
3. третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредни вещества в
атмосферния въздух;
4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на дейности
по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно
глава седма, раздел II от ЗООС;
6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, което ще
възпрепятства тяхното оползотворяване;
7. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с горива, охлаждащи
течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;
8. изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на
битови отпадъци;
9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта и в
съдове, неотговарящи на нормативните изисквания;
10. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти.
Чл. 36. Физическите и юридическите лица, при чиято дейност се образуват отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти, предават за оползотворяване и/или обезвреждане на
лицата по чл. 34 или ги оползотворяват и/или обезвреждат в собствени съоръжения в
съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му.
Чл. 37. Физически и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни
масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти списък с местата,
определени от Кмета на община Вълчи дол за смяна на отработени моторни масла, като
посочват точен адрес, телефон и фирма.
Чл. 38. Кметът на общината:
1 определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината и
информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на
отработените масла;
2 определя площадки за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, организира дейностите по събиране и временно съхраняване на
отработените моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 39. Приемателните резервоари и съдове за събиране и временно съхраняване на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да са маркирани с надпис
"Отработени масла" или "Отпадъчни нефтопродукти", както и с надпис, съдържащ кода и
наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на
отпадъците.
Чл. 40. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират в съответствие
с международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република
България.
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Раздел трети
Третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
Чл. 41. (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно
съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за
употреба батерии и акумулатори, трябва да притежават:
1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздел I или II
от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване
на негодни за употреба батерии и акумулатори, които нямат опасни свойства, трябва да
притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
(3) За събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в обектите на лица,
предлагащи батерии и акумулатори за продажба на крайните потребители, не се изисква
разрешение или регистрационен документ в случаите, когато съдовете за събиране се
обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени
по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.
Чл. 42. Местата за разполагане на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори включват и местата за продажба на батерии и акумулатори.
Чл. 43. (1) Лицата, които извършват продажба на батерии и акумулатори на крайните
потребители, са задължени да предвидят места за поставяне на съдове за събиране на
негодните за употреба батерии и акумулатори на територията, на която извършват
продажбата.
(2) Лицата по ал. 1 приемат без заплащане от страна на крайните потребители негодни за
употреба батерии и акумулатори в същото количество и от същия вид като закупеното от
потребителя
Чл. 44. В населено място с организирана система за разделно събиране на негодни за
употреба портативни батерии и акумулатори, се забранява поставянето им в съдове за
битови отпадъци.
Чл. 45. (1) Кметът на общината:
1 определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори на територията на общината в съответствие с програмата за управление на
отпадъците,
2 организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба
батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) За извършване на дейностите по ал.1, т. 2, кметът на общината сключва договори с
лицата по чл. 41.
Чл. 46. (1) Негодните за употреба батерии и акумулатори, събрани от крайните потребители,
се транспортират и съхраняват на площадки за временно съхраняване.
(2) Забранява се временното съхраняване в открити складове на негодни за употреба
батерии и акумулатори.
Чл. 47. (1) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори, специалните превозни средства за събиране и площадките за временно
съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори се обозначават с табели
"Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори" и с допълнителни
табели "Акумулаторите се събират задължително с електролит".
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(2) Размерите на табелите трябва да са не по-малки от 0,5 х 1 м.
Чл. 48. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от
негодни за употреба батерии и акумулатори.
Раздел четвърти
Третиране на отпадъците от опаковки
Чл. 49. Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи съответните разрешения или
регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО въз основа
на договори с:
1. Община Вълчи дол, или
2. производствени предприятия, или
3. организация по оползотворяване.
Чл. 50. (измен., 2013 г.) (1) Системите за разделно събиране на битови отпадъци от: хартия
и картон, метали, пластмаси и стъкло не са задължителни за въвеждане на територията на
община Вълчи дол, съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗУО, обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от
13.07.2012 г.
(2) (отменя се)
Чл. 51. (нова, 2013 г.) Община Вълчи дол с цел да се намали количеството на депонираните
битови отпадъци, а оттам и средствата за месечните отчисления по чл. 60, ал. 3 от ЗУО има
сключен договор с организация по оползотворяване.
Чл. 52. (отменя се)
Раздел пети
Третиране на излезли от употреба моторни превозни средства
Чл. 53. Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните
отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда на чл.
37 от ЗУО.
Чл. 54. Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и
временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.
Чл. 55. ЗАБРАНЯВА СЕ: предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини,
различни от предвидените в наредбата.
Чл. 56. (1) Кметът на общината:
1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за събиране и
временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината;
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за
събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(2) За дейностите по ал. 1 кметът на общината може да сключи договор за прехвърляне на
задълженията на фирми притежаващи разрешение по чл. 53 от настоящата наредба.
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Чл. 57. Операторът на центъра за разкомплектоване или операторът на площадка за
събиране и временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за
разкомплектоването му.
Чл. 58. Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им на имоти –
тяхна собственост, или на съсобствени имоти до предаването им на определените места.

Раздел шести
Третиране на негодни за употреба автомобилни гуми
Чл. 59. (1) Дейности по преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба
пневматични гуми имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по чл. 37 от ЗУО.
(2) Дейностите по събиране и транспортиране на излезли от употреба пневматични гуми,
когато нямат опасни свойства, подлежат на разрешение по реда на гл. V, раздел ІІ от ЗУО.
Чл. 60. Физическите и юридическите лица са длъжни да предават излезлите от употреба
пневматични гуми само на определените събирателни пунктове.

Раздел седми
Третиране на биоразградими отпадъци от домакинствата
Чл. 61. (1) Оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци в специално
предназначените съдове за фамилно компостиране.
(2) Необхванатите количества от системата за фамилно компостиране да бъдат изхвърляни
на площадките за временно съхранение на биоразградимите битови отпадъци.
(нова, 2013 г.) (3) Отпадъците от животни (животинска тор), зелените отпадъци (листна
маса, клони и т.н.) да не се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, както и да се
складират на тротоари, улични платна и др. обществени територии. Същите да се изнасят
своевременно на определените от общината площадки.
(нова, 2013 г.) (4) Собствениците на домашни животни са задължени да почистват
ежедневно на животните и не допускат замърсяване на околната среда с твърди и течни
отпадъци.

Раздел осми
Изисквания за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Чл. 62. Търговията с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни свойства на
територията на община Вълчи дол се извършва само от търговци, регистрирани по
Търговския закон и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на
икономиката или от упълномощен от него заместник-министър, по реда на глава пета,
раздел III от ЗУО.
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ГЛАВА VІ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 63. Опазването на околната среда е дейност, която е насочена към предотвратяване
деградацията на околната среда, нейното възстановяване, запазване и подобряване.
Чл. 64. Общината създава, управлява и поддържа екологичната инфраструктура и изработва
местна екологична политика.
Чл. 65. За опазването на околната среда Общината:
1. Защитава интересите на гражданите по отношение на чиста околна среда;
2. Предприема мерки и действия за опазване на защитените природни обекти, флората и
фауната;
3. Разработва и изпълнява Общинска програма за опазване на околната среда в съответствие
с изискванията на Закона за опазване на околната среда, която се съгласува с РИОСВ и
приема от Общинския съвет;
4. Като неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда се
разработват и изпълняват и:
 Програма за управление качеството на атмосферния въздух (КАВ);
 Програма за управление на отпадъците.
5. Организира и провежда обществени обсъждания на докладите за ОВОС на
инвестиционни предложения;
6. Организира обществения достъп съгласно процедурите за издаване на комплексни
разрешителни.
Чл. 66. Поддържането на зелените площи се извършва от техния собственик лично или чрез
възлагане.
Чл. 67. ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Изкарването без придружител на домашни животни (овце, кози, крави, прасета и др.) до
определения сборен пункт.
2. Горенето на гуми, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени
предмети в парковете и градините, на уличните платна и тротоарите.
3. Паленето на стърнища и друга растителност без разрешение.
4. Ползването на лечебни растения в земите, водите и водните обекти – общинска
собственост, в поземления фонд и в населените места без Позволително от Кмета на
общината. Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти се
определят от Общинския съвет.
5. Чупенето на клони при бране на липов цвят, диви кестени и др.
6. Повреждането, окастрянето, отсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга
растителност без разрешение от Общината;
7. Заковаването на рекламни табели по дърветата.
8. Късането и изкореняването на засадените цветя в общинските градини и паркове.
9. Косенето на трева в общинските зелени площи без разрешение от Общината.
10. Паркирането и преминаването на МПС в блаугостроените зелени площи.
11. Пашата на домашни животни в парковете и в градините на Общината.
12. Пускането на домашни животни и птици в района на археологически, исторически и
архитектурни паметници на културата.
13. Извършването на търговска дейност с охлюви от изкупвателни пунктове,
нерегистрирани в съответната РИОСВ.
14. Копаенето и изземването на инертни материали от общински терени без разрешение от
Общината.
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15. Повреждането и замърсяването на чешми, извори и други, промяна на коритата на
реките и отклоняване на водите им.

ГЛАВА VІІ
КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 68. (1) Кметът на община Вълчи дол или упълномощено от него длъжностно лице
контролира:
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделно, съхраняване,
транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци;
2. дейностите по депониране на производствени неопасни отпадъци;
3. съоръженията и инсталациите за съхранение и обезвреждане на неопасни битови и
строителни отпадъци и за складиране на промишлени неопасни отпадъци;
4. съоръженията и инсталациите за третиране и транспортиране на опасни отпадъци от бита
на населението от видовете посочени в чл.1, ал. 2, т. 6, 7 и 8 от настоящата наредба;
5. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране в
определените за целта съдове;
6. смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;
7. спазването на други изисквания, определeни с настоящата нарeдба.
(2) Кметът на община Вълчи дол организира и контролира закриването, рекултивацията на
терените и последващия мониторинг на депото, намиращо се на територията на общината.
(3) Във връзка с чл. 97 от ЗУО, Кметът на община Вълчи дол или упълномощено от него
длъжностно лице извършват проверки по документи и/или проверки на място както следва:
1. поне веднъж годишно проверка на документите, които се изискват от ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на лицата, при чиято дейност се
образуват отпадъци и/или извършващи дейности с отпадъци на територията на Общината;
2. поне веднъж годишно проверка на място, която е независима от проверката по документи
и се осъществява 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.
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ГЛАВА VІІІ
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел първи
Принудителни административни мерки
Чл. 69. (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази
наредба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, Кметът
на община Вълчи дол или упълномощено от него длъжностно лице прилага принудителни
административни мерки.
(2) Кметът на община Вълчи дол има право:
1. да спира или прекратява изграждането на инсталации за обезвреждане на битови и
строителни отпадъци;
2. да спира складирането на отпадъци на територията на Общината.
Чл. 70. (1) Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана
заповед на Кмета на община Вълчи дол.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят видът на принудителната административна мярка и
начинът на прилагането й.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересуваното лице по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното
производство.
Чл. 71. Принудителните административни мерки могат да се обжалват по реда на Закона за
административното производство.
Раздел втори
Административно-наказателни разпоредби
Чл. 72. (1) Контролът по изпълнението на настоящата наредба се осъществява от:
1. Кмета на община Вълчи дол;
2. ПУ - гр. Вълчи дол.
(2) Редът за съставяне на акта за нарушение, възраженията по него, наказателното
постановление и обжалване е според ЗАНН и ЗМСМА.
(3) Административно наказание се налага, ако с конкретното нарушение не се нарушава и
друг закон. При констатиране на такова нарушение се уведомят съответните контролни
органи или Районната прокуратура.
Чл. 73. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба физическите лица се
наказват с глоби, както следва:
1. за нарушения по чл. 8 ал. 2 и чл. 9 – от 50 до 500 лв.;
2. за нарушения по чл. 18 и 19 – от 100 до 1000 лв.;
3. за други нарушения на настоящата наредба – от 30 до 100 лв.
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер.
Чл. 74. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба едноличните търговци или
юридическите лица се наказват с имуществена санкция, както следва:
1. за нарушения по чл. 8, ал. 2 и чл. 9 – от 100 до 1000 лв.;
2. за нарушения по чл. 18 и 19 – от 150 до 1500 лв.;
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3. (изм., 2013 г.) за нарушения по чл. 21 – от 300 лв.;
4. за други нарушения на настоящата наредба – от 200 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение на юридическото лице се налага глоба в двоен размер.
(3) При извършване на системни повторни нарушения, нарушителите могат да се
санкционират с временно лишаване от правото да извършват определена дейност или
прекратяване на договора за ползване на общинска собственост;
Чл. 75. (1) Освен глобата/имуществената санкция нарушителите възстановяват
евентуалните материални щети.
(2) За нарушения извършени от малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение
лица, отговарят родителите, настойниците или попечителите.
(3) За определени нарушения Общинската администрация може да уведомява
обществеността, чрез средствата за масова информация.
ГЛАВА ІХ
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл.19 от Закон за управление на отпадъците,
чл.15 ал. 1 т. 3 от Закон за опазване на околната среда и чл. 20 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
§ 2. Наредбата за интегрирано управление на отпадъците и опазване на околната среда в
община Вълчи дол е приета с Решение № 1088/21.02.2011 г., Протокол № 48 на Общински
съвет-Вълчи дол, изменена и допълнена с Решение № …………, Протокол №
…………............................... на Общински съвет Вълчи дол.
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