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РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Тази Наредба урежда:
(1) Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Попово с цел
предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците
върху човешкото здраве и околната среда.
(2) Редът и условията
за
изхвърлянето,
събирането,
транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на следните видове отпадъци:
1. Битови отпадъци от домакинствата и стопанските субекти (БО);
2. Строителни отпадъци (СО) и излишни земни маси (ЗМ);
3. Производствени
отпадъци
(ПО);
4.Масово разпространени отпадъци (МРО);
5.Отпадъци от опаковки (ОО);
6. Опасни отпадъци от домакинствата (ООД);
7.Биоразградими и растителни отпадъци (БРО).
(3) С наредбата се урежда заплащането на съответните услуги за дейностите, свързани с
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО).
(4) Наредбата не се прилага за:
1. радиоактивни отпадъци;
2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух;
3. земя, включително неизкопана замърсена почва;
4. незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на
строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на
строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан;
5. слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство,
използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава
биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават
човешкото здраве, фекална материя, различна от класифицираната в т. 8;
6. отпадъчни води;
7. минни отпадъци;
8. трупове на умрели, но незаклани животни, включително такива, които са убити, за да се
прекрати разпространението на епизоотични болести;
9. странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с
изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за
биогаз или компост;
(5) С наредбата се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от
хартия и картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както
и условията за предаване на отпадъци на площадките за безвъзмездно предаване на
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни
отпадъци и други по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.
(6) Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми.
Чл.2. (1) Наредбата действа на територията на Община Попово, съгласно чл. 22 от
Закона за управление на отпадъците (3УО) и чл.20, ал.1 от Закона за местното
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самоуправление и местната администрация (3МСМА) и определя условията, реда,
задълженията и отговорностите за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и
строителни
отпадъци, вкл. биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци,
както и заплащането за предоставянето на съответните услуги.
(2) Наредбата определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между
Общината от една страна и специализираните общински или частни фирми и дружества от
друга страна, които по договорни отношения извършват дейности с посочените в чл.1,
ал.2 отпадъци.
(3) Наредбата е задължителна и за населените места на територията на Община Попово и се
отнася за всички физически лица, които живеят или временно пребивават на територията
на Общината, както и до юридическите лица, едноличните търговци, организациите и
учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия.
Чл. 3. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци се прилага при
следния приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране;
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
5. обезвреждане.
РАЗДЕЛ ІІ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл. 4. (1) Кметът на общината планира, организира и контролира управлението на
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци, образувани на нейна
територия, съобразно изискванията на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни
актове.
(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по
тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(3) Кметът на общината отговаря за:
1. събирането на битови отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации
и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането.
2. осигуряването на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци – контейнери и
други.
3. почистването в т.ч. и от сняг на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
4. почистването от отпадъци на общинските пътища.
5. предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното
премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани
строителни материали.
6. незаконните сметища и организиране на почистването им, както и за предотвратяване
изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места.
7. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на общината.
8. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни битови отпадъци и други на
територията на общината в съответствие на изискванията на чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО.
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9. избор на площадка, изграждане, експлоатация, закриване, рекултивация на терените и
последващия мониторинг на депата за битови и строителни отпадъци или на други
инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови и
строителни отпадъци на територията на общината.
10. информиране на обществеността, относно прилагането на разпоредбите на настоящата
наредба, чрез използване на разнообразни форми и средства.
(4) Кметът на общината организира и определя:
1. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
2. разделното събиране и временно съхраняване на битови биоразградими отпадъци, като
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане.
3. дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в
т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно
събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци /отработени моторни
масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване и излезли от употреба МПС/ и информира обществеността.
4. събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна
дейност, образувани от домакинствата на територията на Община Попово.
5. разделното събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на наредбите по чл.
13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.
6. дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни
средства на площадките за временно съхраняване.
7. организира и контролира изпълнението на Програмата за управление на дейностите по
отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
8. предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на
чистотата и размер на таксите за битови отпадъци.
9. границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата, както и честотата на
сметоизвозване.
(5) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската
администрация за изпълнение на правата и задълженията си по настоящата Наредба.
чл.6. Кметовете и кметски наместници на населените места в Община Попово:
1. Оказват контрол за прилагане изискванията на тази наредба на територията на
съответните населени места;
2. Контролират изхвърлянето на различните видове отпадъци да става само на
определените за целта съдове и/или площадки;
3. Осъществяват контрол за предотвратяване образуването на локални сметища на
територията на населеното място;
4. Извършват контрол по чистотата на населените места, включително тротоари, алеи,
паркове, площади и др. обществени места.
РАЗДЕЛ ІІІ.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Чл. 7. (1) Притежателите на отпадъци са всички лица, причинители на отпадъци, както и
тези в чието владение се намират те.
(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се
извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение,
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комплексно разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и
площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за
класификация на отпадъците.
(3) Третирането на опасните отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по
чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда.
Чл. 8. Физическите и юридическите лица и едноличните търговци имат право:
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите
по третиране на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;
2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на ЗУО и
настоящата наредба;
3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или за некачествено
изпълнение на задълженията от лицата, извършващи дейностите по третиране на
отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината;
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.
Чл.9. 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 спазват регламентирания с настоящата Наредба ред за третиране на всеки конкретен
вид отпадък;
3. Фирмите и организациите, образуващи отпадъци от производствената си дейност,
различни от битовите са длъжни да организират сами съхранението и извозването им до
инсталация или съоръжение за обезвреждане или оползотворяване, притежаващо
разрешение по чл.35 от ЗУО и при спазване на изискванията му.
Чл.10. На територията на Общината се забранява:
1. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки в контейнерите за събиране на битови отпадъци;
2. Изхвърлянето на битови или други видове отпадъци, различни от хартия и картон,
пластмаса, метал, стъкло в съдовете за разделно събиране;
3. Смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци;
4. Изхвърлянето на всякакви отпадъци по тротоарите, пешеходните и зелените площи и др.
места, извън определените за целта съдове;
5. Изхвърлянето и разпиляването на отпадъци извън контейнерите за отпадъци;
6. Неразфасованото изхвърляне /ненарязани, неразкъсани на малки парчета/ на хартиени
отпадъци в контейнерите, предназначени за събиране на хартия, пластмаса и метал;
7. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет;
8. Изхвърлянето на ИУЕЕО и негодни за употреба батерии в съдовете за отпадъци, както и
смесването им с други отпадъци;
9.Изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за разделно
събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване;
10. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях на едрогабаритни, строителни и
растителни отпадъци, земни маси, както и отпадъци с потенциално висок екологичен и
здравен риск, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове,
сметоизвозващата и сметообработваща техника;
11. Паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар в
съдовете за смет, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани
съоръжения;
12. Разместването и повреждането на съдовете за отпадъци;
13. Спирането и паркирането на превозни средства пред съдовете за отпадъци по начин,
който възпрепятства събирането и извозването им;
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14. Замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено
ползване;
15. Изхвърлянето на умрели животни и птици в съдовете за отпадъци, както и
загробването им на различни от отредените за това терени;
16. Временно съхранение на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска
дейност, оборска тор и материали на места за обществено ползване и общински терени, а
също и край пътища, речни корита и дерета;
17. Складиране на животински и растителни отпадъци на обществени места и частни
имоти в непосредствена близост до границите на съседни имоти - не по- малко от 5 метра
от границата;
18. Дейността на автосервизи, ремонтни работилници, автомивки и други извършващи
подобна дейност без технически изправни маслоуловители;
19. Изхвърлянето на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти в съдовете за
отпадъци, повърхностните води, в канализационната система, на места за обществено
ползване, както и директно върху почвата;
19. Отвеждането на димни газове през прозорци, стени, витрини, балкони и общи
междуетажни пространства;
20. Извеждането на отпадни води директно на уличните платна;
21. Изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни масла и
нефтопродукти;
22. Вливането на непречистени промишлени води във водни басейни;
23. Замърсяването и повреждането на водоизточници и водни басейни;
24. Складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови, циментови и
др. разтвори в зелените площи, по тротоарите и уличните платна, без издадено строително
разрешение при осигурено заграждение или контейнер;
25. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след приключване на
строителните дейности от собственика, инвеститора и др.
Чл.11 Отговорност за спазване на разпоредбите на чл. 10 носят физическите лица,
едноличните търговци или юридическите лица, включително:
1. Ръководителите на фирми и организации, техните управители или упълномощени от тях
лица;
2. Собственикът и/или ползвателя, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят,
който обитава еднофамилното жилище;
3. Всички собственици или наематели на многофамилни жилища;
4. Председателите на домсъветите или домоуправителят на многофамилните жилищни
сгради.
РАЗДЕЛ ІV.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 12. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или
обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи разрешение или
регистрация съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Чл. 13. (1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови
отпадъци се обслужва от лица, притежаващи разрешение или регистрация съгласно
изискванията на ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното
събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
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(2) Задълженията си по ал.1, кметът на Община Попово изпълнява самостоятелно или
възлага чрез договор на лица, притежаващи разрешение или регистрация съгласно
изискванията на ЗУО.
(3) Лицата, с които кметът на Община Попово е сключил договор по ал. 2, изпълняват
задълженията си в съответствие със сключения договор.
(4) В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци се
определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването на
територии от Община Попово, предназначени за обществено ползване.
Чл. 14. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци от
системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване на общината, почистването
на местата за обществено ползване, както и снегопочистването и зимното поддържане, са
лицата, на които общината е възложила чрез договор и/или обществена поръчка,
изпълнението на съответните дейности.
Чл. 15. Лицата по чл.14 имат право:
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи
подобряване качеството на извършваните дейности;
2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения по смисъла на тази
наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации;
Чл. 16. Почистването на ж.п. гари, административни сгради, производствени предприятия,
търговски обекти, складови помещения и др. подобни, както и прилежащите им тротоари,
зелени площи и др. терени, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.
Чл. 17. Всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти или части
от тях, са длъжни са длъжни:
1. Да опазват, почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от
имотите /дворовете/ и прилежащите им тротоари и зелени площи в рамките на лицето на
имота.
2. Да почистват прилежащите тротоарите пред имотите от сняг и лед, а също така и
ледените висулки от сградите.
Чл. 18. (1) Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битовите, са
длъжни да организират сами събирането и транспортирането им до инсталации за
обезвреждане или на депо, ако депонирането им е законово разрешено.
(2) Транспортирането на отпадъците може да се извършва и от фирмите, притежаващи
разрешително за дейности с отпадъци въз основа на сключен договор за заплащане на
услугата по третиране на съответния вид отпадък.
Чл. 19. (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 съоръжението за обезвреждане /депото/.
(2) Операторът на депото задължително трябва да притежава разрешение за дейността по
чл. 35 от ЗУО.
РАЗДЕЛ V.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ
ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ
Чл. 20. Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и/или третиране на
земни маси /ЗМ/ и строителни отпадъци /СО/ (вкл. строителните отпадъци от вътрешни
преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения), е задължение на собственика,
инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са формирани.
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Чл. 21. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от
премахването на строежите се извършва от възложителя, изпълнителя, инвеститора на
строежа или от собственика на строителните отпадъци или от друго лице, отговарящо на
изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
Чл. 22. (1) Лицата извършващи строителство, разрушаване на сгради и/или доброволно
премахване на строежи извършват дейността си по начин, осигуряващ последващото
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие
с изискванията на ЗУО.
(2) Възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни
отпадъци, генерирани при строителство, разрушаване и доброволно премахване на
незаконни строежи или на негодни за ползване сгради.
(3) Когато строителните отпадъци са генерирани по време на принудителното премахване
на строежи, отговорност за предаването на отделените строителни отпадъци, за
оползотворяване на материалите и за влагане на рециклирани строителни материали,
включително за покриването на разходите за извършване на дейностите по
транспортиране и третиране носи кметът на Община Попово.
(4) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на строителни
отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строежи, са за сметка на
извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата.
Чл. 23. (1) (отм. с Решение №166 от 04.11.2019г. на Административен съд – Търговище по
Адм. дело 210/2019г.)
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за:
1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв. м;
2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП, помалка от 500 кв. м;
3. строеж на сгради с РЗП по-малка от 300 кв. м;
4. разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато
тяхното премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
(3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал.1 се включва в обхвата на
инвестиционните проекти, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен
проект, се изготвя като самостоятелен план.
(4) Плановете за управление на строителни отпадъци за инвестиционните предложения се
одобряват по реда на ЗУТ, след съгласуване с Дирекция „ТСУ“.
(5) Лицата, извършващи транспортиране на строителните отпадъци, генерирани от
строителни площадки и от премахване на строежи, с изключение на строителните
отпадъци от вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, е длъжен
да притежава регистрация по чл.35 от ЗУО.
Чл. 24. Забранено е възлагането или извършването на строителни или монтажни работи
или премахване на строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в
случаите, когато такъв се изисква.
Чл. 25. (1) Собственикът, инвеститорът, възложителя или изпълнителят на дейността, от
която се формират СО и ЗМ, касаещи обекти, за които се издава разрешение за строеж и се
открива строителна линия, както и за премахване на незаконни строежи е отговорен за
третирането и транспортирането им.
(2) Отговорното лице по ал. 1 е длъжно:
1. Да ограничи с плътна ограда от трайни елементи определената строителна площадка
или терена, на който се извършва премахване на незаконния строеж, както и да постави
информационно–указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна преди да е
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започнала каквато и да било дейност /не се отнася за линейните обекти на техническата
инфраструктура/;
2. Да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта
тротоари, улични платна, зелени площи и други терени, със строителни материали, СО и
ЗМ, както и да не допуска повреждането им с тежка техника;
3. Да не допуска натрупването и разхвърлянето на строителни материали и отпадъци
извън границите на обектите и строителните площадки, приготвянето на варови,
циментови и други разтвори върху тротоари, улични платна, дъждоприемни шахти,
озеленени площи и на отстояние, по-малко от 1,5 м (метър и половина) от стволовете на
дървета или храсти/освен в специални за целта подложки/;
4. Да не допуска по време на строителството, дейностите по премахване и разрушаване,
както и дейностите по третиране и транспортиране на ЗМ и СО, замърсяване на околното
пространство с прахови частици;
5. Да не допуска депониране и/или изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси
извън местата, определени за обезвреждането, оползотворяването и/или депонирането им;
6. Да не допуска транспортиране на СО, СМ, ЗМ и други насипни товари в транспортни
средства с неуплътнени и непокрити каросерии;
7. Да не допуска при транспортиране на СО, СМ, ЗМ и други насипни товари замърсяване
на уличните платна;
8. Да не допуска изхвърлянето на едро-габаритни, битови и строителни отпадъци и
материали директно от етажите на строителните обекти, освен в случаите когато се
извършва чрез специализирано съоръжение;
9. Да не допуска изливане на остатъчния бетон от бетон-помпата върху зелени площи,
тротоари, пътното платно, дъждоприемни шахти и други терени общинска собственост.
При работа с бетон-помпа, остатъчният бетон да се излива в специално подготвени форми
(тави) от строителя, в рамките на строителната площадка;
Чл. 26. Отговорното лице за събирането, съхранението и транспортирането на СО и ЗМ,
образувани от ремонтната дейност на домакинства и офиси, е длъжно:
1. Да предава за събиране и последващо оползотворяване или обезвреждане генерираните
СО и ЗМ на определеното за целта депо;
2. Да съхранява отпадъците на територията на имота до предаването им за събиране,
оползотворяване или обезвреждане, като не допуска разпиляването им;
3. Да уведоми домоуправителя, когато ремонтните дейности предстои да бъдат извършени
в многофамилна жилищна сграда.
Чл. 27. (1) За депонирането /обработката/ на СО формирани от строителни площадки,
премахването на строежите и текущи ремонти на сгради и съоръжения, с изкл. на битовите
се заплащат такси.
(2) За депониране на СО генерирани на територия на община Попово се ползва площадка
за складиране на строителни отпадъци в с. Пролаз, Община Търговище, като
възложителят на строежа/ремонта подава Заявление по образец в Община Търговище, въз
основа на която се издава разрешително за съхранение/оползотворяване на СО след
заплащане на дължимата такса, определена с Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на Община Търговище
(3) В случаите, при които количествата строителни отпадъци се окажат по-големи от
заплатените, възложителят заплаща дължимата такса за допълнителните количества,
преди същите да бъдат извозени до мястото на тяхното обезвреждане или
оползотворяване.
(4) В разрешението за строеж на обекта задължително се вписват мерките за селективно
разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и
дейностите по разрушаване и осигуряване на последващото им оползотворяване,
включително рециклиране предварително от лицето, на което се издава разрешението за
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третиране и транспортиране на СО, в съответствие с количествата посочени в
разрешението.
РАЗДЕЛ VI.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ОТПАДЪЦИ
Чл.28. (1) Неопасните производствените отпадъци се съхраняват, транспортират и
обезвреждат съгласно изискванията но ЗУО и съответните подзаконови актове.
(2) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци се третират от:
1.Причинителят - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните
компетентните органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал.2
от ЗУО;
2. Лицата, на които е издадено разрешение, комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл. 35 от ЗУО издадено за съответната дейност;
3. Оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма,
раздел II от ЗООС.
(3) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно третиране и/или
транспортиране се извършва въз основа на договор.
(4) Притежателите на неопасни производствени отпадъци заплащат на оператора на
депото услугата по депонирането (обезвреждането) им.
Чл.29. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени отпадъци са за
сметка на притежателя им.
РАЗДЕЛ VII.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
Чл.30 (1) Масово разпространени отпадъци са:
1. отпадъци от батерии и акумулатори;
2. отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
3. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
4. отпадъци от моторни превозни средства и излезли от употреба МПС;
5. излезли от употреба гуми;
6. отпадъци от опаковки.
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се
изхвърлят в съдовете за битови отпадъци.
Чл.31. Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане и
транспортиране на масово разпространени отпадъци имат право да извършват само
физически и юридически лица, притежаващи разрешителен/регистрационен документ
издаден по реда на чл.35 от ЗУО.
Чл.32. Масово разпространените отпадъци се събират на места определени от кмета на
Общината и/или във всички търговски обекти на територията на общината, където те се
предлагат и продават.
Чл.33. Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори отговарят за:
1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;
2. рециклирането и оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори и
отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.
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Чл.34. (1) Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или обезвреждане
на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ имат право да извършват само
лица, притежаващи съответното разрешително, комплексно разрешително или
регистрационен документ издаден по реда на ЗУО за съответната дейност.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за батериите и акумулаторите и за негодни за употреба
батерии и акумулатори и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци.
Чл.35. (1) Всички търговски обекти на територията на общината, където се предлагат
батерии и акумулатори са и места за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори.
(2) Лицата, които стопанисват обектите по ал.1 са задължени да предвидят места за
поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и
акумулатори и да осигурят достъп до тях.
Чл.36. (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или
обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ ( в
т.ч. домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски
уреди, осветителни тела, електрически и електронни инструменти, електрически
и електронни играчки) имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност. Не се изисква разрешение за
събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в обектите на
дистрибуторите и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители.
(2) Лицата по ал.1 са задължени да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци.
(3) Лицата, извършващи продажби на крайни потребители са длъжни да приемат обратно
ИУЕЕО и да поставят в търговските си обекти табели с информация за възможните места
за предаването им.
Чл.37. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните
потребители, са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване образувано в бита, в същото количество, от същия
вид или изпълняващо същите функции, както и закупеното от потребителя в рамките на
работното време на обекта;
2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО образувано в бита, на територията на обекта,
където извършват продажбата.
Чл.38. Местата за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване, включително тези, разположени в обекти, където се извършва продажба на
ЕЕО се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване".
Чл.39. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира, съхранява и
транспортира по начин, който оптимизира повторната му употреба, рециклирането и
оползотворяването му.
Чл.40. (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване и/или
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да извършват
само лица, притежаващи съответното разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ издадени по реда на ЗУО за съответната дейност.
(2) Лицата по ал.1 са задължени да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и
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Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци.
(3) Физическите и юридическите лица и едноличните търговци, предлагащи за продажба
моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в
търговските си обекти списъка на определените места за смяна на отработени масла. Към
местата за смяна на отработени моторни масла се включват и сервизите и
бензиностанциите, отговарящи на изискванията на Наредбата за отработените масла и
отпадъчните нефтопродукти.
Чл.41. (1) Дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване, преработване и/или
обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), компоненти и
материали от тях имат право да извършват само лица, притежаващи съответното
разрешение издадено по реда на ЗУО за съответната дейност.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с
изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци.
Чл.42. (1) Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или
обезвреждане на излезли от употреба гуми ( външни, вътрешни и плътни ) имат право да
извършват само лица, притежаващи разрешение издадено по реда на чл. 35 от ЗУО за
съответната дейност.
(2) Изграждането на събирателни пунктове за излезли от употреба гуми е задължение на
лицата по ал.1.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват с Кмета на Община Попово.
(4) Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават
излезлите от употреба гуми само на определените събирателни пунктове.
(5) Събирането и/или съхраняването на излезли от употреба гуми може да се извършва и в
местата, където те се образуват, включително в:
1. местата за смяна на гуми;
2. местата за продажба на гуми.
Чл.43. (1) Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на:
- негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и/или оказва съдействие на
организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на
портативни и автомобилни НУБА;
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и/или оказва
съдействие на организациите за оползотворяване на ИУЕЕО, в т.ч. определя местата за
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за
предаване на ИУЕЕО;
- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и/или оказва съдействие на
организациите за оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, в т.ч.
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно
събиране и местата за предаване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
- излязли от употреба моторни превозни средства и/или оказва съдействие на
организациите за оползотворяване на ИУМПС, в т.ч. определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на
ИУМПС;
- излязли от употреба гуми и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване
на излезли от употреба гуми в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на излезли от
употреба гуми;
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(2) Списъци с местата за събиране на масово разпространени отпадъци се публикува в
сайта на Община Попово;
(3) Лицата, които извършват продажба на масово разпространени отпадъци на крайните
потребители, са задължени:
1. Да приемат без заплащане от страна на крайните потребители масово разпространени
отпадъци от същия вид, който продават, в рамките на работното време на обекта;
2. Да поставят съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци на
територията на обекта, където извършват продажбата;
3. Да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за
възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на масово
разпространени отпадъци.
Чл.44. Забранява се:
1. Изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци;
2. Изхвърлянето на излезли от употреба луминисцентни лампи и излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване, в съдовете за битови отпадъци, както и смесването
им с други отпадъци, възпрепятстващи тяхното последващо оползотворяване,
рециклиране и/или третиране;
3. Третиране на ИУЕЕО без нужното разрешително по ЗУО;
4. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните и
подземни води и канализационните системи;
5. Съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
водещо до замърсяване на почвата;
6. Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
7. Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, по начин водещ до превишаване на установените норми за допустими
емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на
изискванията на ЗУО;
8. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на
дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
9. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за събиране на
битови отпадъци;
10. Предаването или изхвърлянето на излезли от употреба моторни превозни средства или
на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата и на
нерегламентирани места;
11. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда
на ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от
Закона за опазване на околната среда.
12. Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано
обезвреждане на излезли от употреба гуми;
13. Изгарянето на излезли от употреба гуми с изключение на случаите, в които лицата
притежават съответното разрешение по чл. 35 от ЗУО.

13

РАЗДЕЛ VІІІ.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ
ОПАКОВКИ
Чл. 45. Кметът на Община Попово организира дейностите по разделно събиране на
отпадъците от опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло в
система за разделно събиране, при условията и реда на настоящата наредба, като сключва
договори с:
1. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаващи разрешение,
издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;
2. С други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на
община Шумен, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел
ІІ от ЗООС, в случай на писмен отказ от всички организации по оползотворяване на
отпадъци от опаковки.
Чл. 46. Лицата по чл.45 се задължават:
(1) да предоставят информация на кмета на общината относно количеството на събраните
от контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчните материали
от хартия и картон, пластмаси и стъкло, отсортирано и предадено количество на краен
преработвател в срок до 10-то число на месеца за предходния;
(2) да събират и транспортират разделно събраните отпадъци по начин, който не допуска
тяхното смесване, което би довело до затрудняване на последващото им сортиране по
материали преди предаване на краен преработвател;
(3) да притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действаща система за
разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло;
(4) в срок от един месец след сключване на договор да разработят програма за разделно
събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от опаковки и отпадъчни
материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, като същата се утвърждава от кмета на
община Попово;
(5) да осигуряват функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците, като
не възпрепятстват съществуващата система за събиране на битови отпадъци;
(6) да събират и транспортират разделно събраните отпадъци самостоятелно и/или да
сключат договор с подизпълнители, притежаващи необходимите разрешения съгласно
ЗУО;
(7) да осигуряват сортирането на разделно събраните отпадъци и предаването им за
последващо рециклиране и оползотворяване;
(8) да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на местата за
обезвреждане, определени от Община Попово;
(9) при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от
контейнерите за разделно събиране и от контейнерите за смесени битови отпадъци;
(10) да спазват други условия, съгласно сключените договори.
Чл. 47. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта
места и съдове.
Чл. 48. Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от опаковки и отпадъчни
материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да ги предават на
лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, съгласно чл. 35 от ЗУО, за
извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или
оползотворяване на отпадъци на територията на община Попово.
Чл.49. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни
сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки и най-малко от отпадъчни
материали от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло.
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Чл. 50. Лицата по чл.49 създават вътрешна организация с цел осигуряване на разделно
събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон,
пластмаси, метали и стъкло на територията на съответния обект;
Чл. 51. Лицата по чл. 49 предават разделно събраните отпадъци:
(1) на организация по оползотворяване, която има изградена система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки на територията на община Попово;
(2) като използват контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки на
територията на общината, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността не
възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на
отпадъците;
(3) на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен
документ по чл.35 от ЗУО;
(4) на организация по оползотворяване на опаковки.
Чл. 52. Забранява се:
1.смесването на събраните отпадъци от опаковки и други отпадъчни материали от хартия
и картон, пластмаси, стъкло и метали с други материали или отпадъци по начин,
затрудняващ
последващото
им
рециклиране
или
оползотворяване;
2.изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и
други отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в
контейнерите за смесен битов отпадък, когато на територията на съответния район има
изградена
система
за
разделно
събиране;
3.изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на
отпадъци;
4.изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на отпадъците в
съдовете
за
разделно
събиране;
5. натрупването на отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали на площадки,
за които няма издадено разрешение по чл.35 от ЗУО.
РАЗДЕЛ IХ.
БИООТПАДЪЦИ
Чл. 53. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както
и подобни отпадъци се събират разделно и се третират чрез компостиране или анаеробно
разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
1. Биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на обществени
площи, паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на
учебни, здравни и детски заведения се предават за оползотворяване на определените от
Община Попово места/площадки;
2. Биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на зелени площи
към търговски обекти, производствени, стопански, административни сгради и частни
домове разположени на територията на град Попово се събират разделно, съхраняват се
отделно на мястото на образуване и се предават за оползотворяване на определените от
Община Попово места/площадки;
3. Растителните отпадъци от селата в Общината се третират чрез домашно компостиране.
4. Биоразградимите отпадъци от растителен произход от бита се събират разделно,
оползотворяват се на място чрез компостиране или анаеробно разграждане или се
предават за оползотворяване на определените от Община Попово места/площадки;
(2) Лицата, които образуват биоотпадъци и не са обхванати от общинската система за
разделно събиране - предприятия, които отглеждат, преработват или съхраняват
земеделски продукти и др., са длъжни да организират самостоятелни системи за тяхното
разделно събиране и извършват компостиране на място.
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Чл. 54. Забранява се:
1. Неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;
2. Депонирането и/ или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в
случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени;
3. Смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;
4. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци
при наличиена изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;
5. Изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.

РАЗДЕЛ Х.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
ОТ БИТА
Чл. 55. Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение
по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на
околната среда.
Чл. 56. Опасните отпадъци от бита се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на
лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено
по реда на Закона за опазване на околната среда.
РАЗДЕЛ ХІ.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 57. Контролът по настоящата наредба се упражнява от Кмета на Община Попово или
от оправомощени от него длъжностни лица.
Чл. 58. Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на
административни нарушения, съставени от длъжностни лица, оправомощени със заповед
на кмета на община Попово.
Чл. 59. Въз основа на съставените актове Кметът на общината или оправомощени от него
длъжностни лица издават наказателни постановления.
Чл. 60. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в ЗАНН.
Чл. 61.(1) При повторно нарушение от същия вид размерът на глобата или имуществената
санкция се удвоява.
(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на
наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл.62.(1) За нарушенията по тази наредба на физическите лица, се налага
административно наказание - глоба в размер от 20 лева до 3000 лева, а на юридическите
лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лева до 10 000 лева.
(2) Конкретният размер на глобата или санкцията за всяко отделно нарушение се определя
от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, степента на вината на
нарушителя и имотното му състояние.
(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен
размер.
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Използвани съкращения
ДВ
ЕЕО
ЗАНН
ЗМДТ
ЗООС
ЗУО
ЗУТ
ИУГ
ИУЕЕО
ИУМПС
МОСВ
МПС
НУБА
ОЧЦМ
РЗП
РИОСВ
РУП
СО
БО

Държавен вестник
Електрическо и електронно оборудване
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за местните данъци и такси
Закон за опазване на околната среда
Закон за управление на отпадъците
Закон за устройство на територията
Излезли от употреба гуми
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
Излезли от употреба моторни превозни средства
Министерство на околната среда и водите
Моторни превозни средства
Негодни за употреба батерии и акумулатори
Отпадъци от черни и цветни метали
Разгъната застроена площ
Регионална инспекция по околна среда и води
Районно управление „Полиция“
Строителни отпадъци
Битови отпадъци

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата наредба се издава в съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за
управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.).
§ 2. Тази наредба отменя Наредбата за управление на отпадъците на територията на
Община Попово, приета от Общински съвет –Попово с решение № 268 по Протокол №
35/13.07.2006 г.
§ 3. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването и в официалния сайт на Община
Попово - http://www.popovo.bg/.
§ 4. Настоящата наредба е приета с Решение№6 по Протокол №2/26.11.2015г. на сесия на
Общински съвет – Попово.
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