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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 Чл. 1. Тази наредба урежда екологосъобразното управление на отпадъците на 

територията на община Омуртаг, като съвкупност от права и задължения, действия и 
дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с 
образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности, има 
за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие върху човешкото здраве 
и околната среда.  

Чл. 2. (1) Наредбата регламентира организацията по събиране, транспортиране, 
поддържането на депа за отпадъци, обезвреждане и/или оползотворяване на следните 
видове отпадъци: 

- Битови отпадъци /БО/ от домакинства и стопански обекти; 
- Строителни отпадъци/СО/ и излишни земни маси /ЗМ/; 
- Производствени отпадъци /ПО/; 
- Масово разпространени отпадъци /МРО/; 
- Отпадъци от опаковки/ОО/; 
- Опасни отпадъци от домакинства /ООД/; 
- Биоразградими и растителни отпадъци /БРО/. 

  (2) Наредбата не се прилага за: 
 -    радиоактивни отпадъци; 
 -    излезли от употреба експлозиви; 
 -  трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са 
убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести. 

Чл. 3. (1) Наредбата действа на територията на община Омуртаг, съгласно чл.22 
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 20, ал.1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и определя реда, условията, 
задълженията и отговорностите за изхвърлянето, събирането в т.ч. разделното, 
транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени 
отпадъци,  както и заплащането на съответните услуги. 

(2) Определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между 
Общината от една страна и от друга на специализираните общински или частни фирми 
и дружества, които по договорни отношения извършват дейности с посочените в чл. 2, 
ал.1 видове отпадъци. 

(3) Наредбата е задължителна за всички физически и юридически лица на 
територията на община Омуртаг, опериращи с посочените в чл.2, ал.1 видове отпадъци. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Чл.4. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице от 
общинската администрация:  

1. Планира, организира и контролира цялата дейност по отпадъците, образувани на 
нейната територия, съгласно Закона за управление на отпадъците и в 
съответствие със санитарно хигиенните изисквания; 

2. Разработва и контролира изпълнението на Общинска програма за управление на 
отпадъците, като при промяна в нормативната уредба или при изтичане на 
срока, своевременно внася в Общински съвет – гр. Омуртаг предложение за 
актуализация; 

3. Ежегодно в срок до 31 март изготвя годишен отчет за изпълнението на 
Общинската програма за управление на отпадъците през предходната 
календарна година и внася в  Общински съвет – гр. Омуртаг, и го изпраща на 
Регионалната инспекция по околна среда и води – гр. Шумен; 

4. Участва в Общо събрание на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците – регион Омуртаг; 

5. Изготвя и предлага за одобрение от Общински съвет – гр. Омуртаг план- сметка 
за приходи и разходи от такса битови отпадъци по видове разходи, съгласно 
чл.66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и размера на такса битови 
отпадъци общ и по видове услуги; 

6. Организира система за разделно събиране на отпадъци от домакинства, както и 
на отпадъци от опаковки, най – малко на следните отпадъчни материали: хартия 
и картон, пластмаса, метал, стъкло, като определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортирането на 
отпадъците и контролира прилагането й. 

7. Поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 
стъкло, хартия и картон на територията на общината Омуртаг; 

8.  Организира разделно събиране на излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване; 

9. Организира дейностите по събиране и съхранение на излезли от употреба 
моторни превозни средства на площадки за временно съхранение и осъществява 
контрол; 

10. Определя местата за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба 
ел.батерии и акумулатори; 

11. Определя площадки и/или съоръжения и инсталации за обезвреждане, 
оползотворяване, рециклиране, подготовка за повторна употреба, сепариране на 
битови, строителни, растителни, опасни отпадъци от домакинства, включващи 
едрогабаритни отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване и др. включително и 
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свързаните с тях дейности – проектиране, изграждане, експлоатация, закриване 
и мониторинг. 

12. Контролира дейностите по депониране на производствените отпадъци; 
13. Използва разнообразни форми и средства за информиране на населението, 

фирмите и търговските дружества относно прилагането на разпоредбите на 
настоящата наредба. 
Чл. 5. Кметове и кметски наместници на населените места в община Омуртаг: 

1. Оказват контрол за прилагане изискванията на тази наредба на територията на 
съответните населени места. 

2. Контролират изхвърлянето на видовете отпадъци да става само на определените 
за целта места - 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 третоари, 
паркове, алеи, площадки и други обществени места. 

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ 

ЛИЦА 
 

Чл. 6. Физическите и юридическите лица имат право: 
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на 

дейностите по третиране на отпадъците; 
2. Да сигнализират общинската администрация при неизпълнение или 

некачествено изпълнени задължения на лицата извършващи дейности по 
управление на отпадъците; 

3. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на ЗУО, настоящата 
Наредба и всички действащи екологични разпоредби; 

4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения.  
Чл. 7. Физическите и юридическите лица са длъжни: 

1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги 
опазват и не допускат разпиляване на отпадъци извън тях; 

2. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на 
всеки конкретен вид отпадък; 

3. Фирмите и организациите, които образуват 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 спазване на 
изискванията му.   

 Чл. 8. На територията на общината се забранява: 
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1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта специализирани 
съдове; 

2. Изхвърлянето на битови или други видове отпадъци, различни от хартия и 
картон, пластмаса, метал, стъкло и съдове за разделно събиране; 

3. Смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или 
отпадъци; 

4. Изхвърлянето на всякакви отпадъци по тротоарите, площадките и зелените 
площи и др. места, извън определените за целта съдове; 

5. Изхвърлянето и разпиляването на отпадъци извън контейнерите за отпадъци; 
6. Изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

включително газоразрядни лампи, батерии, акумулатори, гуми и др. опасни 
отпадъци в системите за организирано и разделно събиране на отпадъци; 

7. Нерегламентирано събиране на хартиени, картонени, пластмасови и други 
отпадъци от контейнери за разделно събиране, освен от упълномощените за това 
лица; 

8.  Изхвърляне на отпадъци от промишлеността, селското стопанство, 
животновъдството   и строителството в съдовете за битови отпадъци; 

9. Изхвърляне в съдовете на отпадъци с потенциално висок екологичен и здравен 
риск и на отпадъци, които могат да доведат до увреждане на самите съдове, 
сметосъбиращата и сметообработващата техника /едрогабаритни, строителни, 
леснозапалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./; 

10. Нанасянето на повреди на съдовете за битови и разделно събрани отпадъци; 
11. Изгаряне на всякакъв вид отпадъци, освен в случаите когато изгарянето се 

извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени 
съответните разрешителни; 

12. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската 
администрация; 

13. Неорганизирано извозване на отпадъци от граждани и фирми до Регионално 
депо гр. Омуртаг;  

14. Складиране на животински и растителни отпадъци на обществени места и 
частни имоти в непосредствена близост до границата на съседни имоти -не по- 
малко от 5м. от границата; 

15. Изхвърляне    на биоразградими  /животински    и    растителни    отпадъци/   
извън регламентираните за целта места;  

16. Дейността на автосервизи, ремонтни работилници, автомивки и други 
извършващи подобна дейност без технически изправни маслоуловители;  

17. Отвеждането на димни газове през прозорци, стени, витрини, балкони и общи 
междуетажни пространства;  

18. Извеждането на отпадни води директно на уличните платна;  
19. Изливането в канализацията на течни опасни вещества и отпадъци, моторни 

масла и нефтопродукти;  
20. Вливането на непречистени промишлени води във водни басейни;  
21. Замърсяването и повреждането на водоизточници и водни басейни. 
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 РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
Чл.9. Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 

обезвреждане на битови отпадъци се извършват от лица, притежаващи съответно 
разрешително, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от 
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за конкретната дейност. 

Чл.10. Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите 
отпадъци са юридически лица, на които общината е възложила чрез договор 
изпълнението на съответните дейности. 

Чл.11. Лицата по чл. 9 и 10 имат право : 
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, 

целящи подобряване качеството на извършваните дейности; 
2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения, по смисъла на тази 

наредба и ЗУО, извършени от граждани, фирми и други организации; 
3. Да упражняват вътрешен контрол, при изпълнението на дейностите, които 

извършват; 
4. Да извършват и други дейности, в съответствие с издаденото им разрешение по 

чл. 35 от ЗУО, които не са предмет на сключения с общината договор. 
Чл. 12. Лицата по чл. 9 и 10 са длъжни:  

1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено и в 
съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми  и  
стриктно  спазват  санитарно - хигиенните  и  екологични изисквания; 

2. Да изготвят и съгласуват с общинската администрация всякакви промени в 
технологичната и организационна схема; 

3. В случаи на аварии и/или обстоятелства възпрепятстващи изпълнението на 
дейността, незабавно да уведомяват общинската администрация и предприемат 
необходимите действия за максимално бързо възстановяване на нормалния 
работен цикъл; 

4. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнението на 
възложените дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, 
съдове за БО и др./; 

5.  Да не допускат замърсявания на околната среда по време на извършваните 
дейности; 

6. Да измиват и дезинфекцират, използваните съдове за битови отпадъци, съгласно 
утвърдения график; 

7. Да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите коли преди напускане на депото; 
8. Да поддържат и експлоатират Регионалното депо за неопасни отпадъци по 

начин отговарящ на изискванията на екологичното законодателство; 
9. Да изготвят и предоставят в ИАОС годишни отчети по отпадъците съгласно 

Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя 
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информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри /ДВ. Бр. 10 от 05.02.2013 г./; 

10. Да водят отчетни книги свързано с образуване, събиране, транспортиране и/или 
третиране на отпадъци заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия се 
извършва дейността; 

11. В случай, че общината притежава Комплексно разрешително за експлоатация на 
инсталация за третиране на отпадъци да изготвят и предоставят на директора 
РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността Годишен доклад по околна 
среда, съгласно издаденото КР; 

12. При възникване на извънредни ситуации /стихийни бедствия и аварии/ 
спешно да осигурят необходимите екипи и техника и да уведомят общинска 
администрация и съответната РИОСВ. 

 
Чл.13. (1) За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на битови 

отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за 
обществено ползване, извършвани на територията на общината, данъчно задължените 
лица заплащат Такса за битови отпадъци, по ред определен в Закона за местните 
данъци и такси /ЗМДТ/.  

(2) Таксата за битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено 
място и всяка услуга поотделно с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена 
план-сметка.  

(3) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала 
събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за 
битови отпадъци определена с Наредба № 6 за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услугите на община Омуртаг. 

(4) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал. 1 в съответния 
регион, както и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване, се определя с заповед на 
Кмета на Община Омуртаг и се обявява публично до 30 октомври на предходната 
година. 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИТЕ ЗЕМНИ МАСИ 

 
Чл.14. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди 

оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по 
обезвреждане на строителни отпадъци, се извършват от лица, които притежават 
документ по чл. 35 от ЗУО; 

Чл.15. Дейностите по събиране, в т.ч. съхраняване, както и по материално 
оползотворяване на строителни отпадъци се извършват на следните площадки: 

1. строителна площадка; 
2. площадката, на която се извършва премахването; 
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за повторна 

употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци. 
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Чл.16. Извършването на дейностите по управление на строителни отпадъци /СО/ 
и излишни земни маси /ЗМ/ (вкл. и строителни отпадъци от вътрешни преустройства и 
текущи ремонти на сгради и съоръжения ) е задължение на възложителя на съответния 
строителен обект. 

Чл.17. (1) Когато дейностите по управление на строителни отпадъци и земни 
маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна 
площадка /или обекти, от които общото количество на строителни отпадъци и земни 
маси надвишава 1 куб.м /възложителя на строежа подава молба по образец в община 
Омуртаг, въз основа на която се издава разрешително за съхранение/оползотворяване 
на СО, след заплащане на дължимата такса, определена с Наредба №6 за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите на община Омуртаг; 

(2) В случаите, при които количествата строителни отпадъци и земни маси се 
окажат по-големи от заплатените, възложителя заплаща дължимата такса за 
допълнителни количества, преди същите да бъдат извозени до мястото на тяхното 
обезвреждане или оползотворяване. 

(3) В разрешителното за строеж на обекта задължително се вписват номерът на 
издаденото разрешение за депониране на строителни отпадъци ако е необходимо; 

(4) Възложителят е необходимо да изпълни задълженията си по третиране и 
транспортиране на строителни отпадъци преди подписване на акт образец № 15.  

Чл. 18. (1) Възложителя на строежа и/или упълномощено от него лице е длъжен: 
1. Да ограничи с временна ограда строителната площадка преди започване на 

строителството по указание на общинската администрация, да постави 
информационни табели за разрешения строеж с данни за строителя, лицето, 
упълномощаващо строителен надзор, авторски надзор и др.; 

2. Да не допуска замърсяване около строителната площадка на обекта- тротоари, 
улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали, 
строителни отпадъци и земни маси; 

3. Да не допуска по време на строителството, обработката и транспортирането на 
строителен отпадък който замърсява околното пространство с прах; 

4. Да не допуска при транспортирането на строителни отпадъци и земни маси 
замърсяване на уличните платна; 

5. Да съхранява отпадъците на територията на обекта и да ги извози до 
определената за целта площадка за оползотворяване/обезвреждане; 

6. След приключване на строителството на обекта да възстанови засегнатите 
тротоарни площи, улични платна, зелени площи и др. терени- приети с протокол 
от длъжностни лица определени от общината. 
(2) Забранява се нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга 

форма на нерегламентирано третиране на СО, в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за 
събиране на битови отпадъци. 

Чл. 19. (1) Дейности, по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 
съхранение на отпадъци, образувани от ремонтна дейност от домакинствата, на които 
общото количество не надвищава 1 куб.м. се извършват от Общината. 

(2) Строителните отпадъци образувани от ремонтна дейност от домакинствата 
да бъдат събрани и съхранени в завързани чували и да се поставят до контейнерите за 
битови отпадъци. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 
Чл.20.(1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни, се 

третират: 
1. От причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от компетентните 

органи проекти за производствената дейност и при изпълнение на чл. 8, ал.2 от 
ЗУО; 

2. От лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност; 
(2) Предаването и приемането на производствени 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 Наредба №3/01.04.2004 г. 

 Чл.21. Депонирането на неопасни производствени отпадъци в Регионално депо 
гр. Омуртаг, може да се извършва след съгласуване с Общинска администрация, ако 
тези видове отпадъци са разрешени в издаденото Комплексно разрешително на депото 
се сключва договор между притежателя на отпадъците и оператора на депото.  

(1) За сключване на договор притежателят на отпадъците е необходимо да 
представи следните документи: 

1. Доклад за основно охарактеризиране на отпадъците, разработен съгласно 
Ръководство на МОСВ, който следва да е утвърден от компетентен орган; 

2. Работен лист за класификация на отпадъците; 
3. Документ съгласно чл. 35 от ЗУО; 

(2) В случай, че лицето не притежава регистрационен документ за 
транспортиране на отпадъци, прилага сключен договор за транспортна услуга, с лица 
притежаващи разрешение по ЗУО; 

(3) За   депонирането   /обезвреждането/   на   отпадъците притежателите им 
заплащат такса за услугата на оператора на депото; 

(4) Освен цената по ал. 3, притежателите на отпадъците заплащат отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО по банковата сметка на Община Омуртаг. 

(5) Отчисленията по ал.4 се изчисляват на база тон депониран отпадък на 
Регионално депо гр. Омуртаг. Сумата по чл. 60 от ЗУО се определя от собственика на 
депото в левове на тон отпадък с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпечевията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци издадена от Министъра на околната среда и водите, а сумата 
по чл. 64 от ЗУО се определя за всяка година съгласно същата наредба. 

Чл.22. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените 
отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е предвидено в договора. 
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РАЗДЕЛ СЕДМИ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО 
РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 
Чл.23. Дейностите по събиране, съхранение, преработване, обезвреждане и 

транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършват от 
физически и юридически лица, притежаващи разрешителен / регистрационен документ 
по чл.35 от ЗУО. 

Чл. 24. (1) Кмета на общината: 
1. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с 
организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват 
задълженията си индивидуално и информира обществеността за 
местоположението им и условията за приемане на отработени масла; 

2. Съдейства за извършване на дейностите по събиране и временно съхраняване на 
отработени масла и предаването им за оползотворяване и / или обезвреждане. 

(2) Кмета на общината извършва дейностите по ал.1 в следните случаи: 
1. по т.1- когато местата за смяна на отработени масла са разположени върху 

общински имот, и 
2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване  на дейности по събиране 

и временно съхраняване на отработени масла и предаването им на инсталации за 
оползотворяване и / или обезвреждане с: 

(а) организация по оползотворяване на отработени масла; 
(б) лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си 

индивидуално; 
(в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл.35 

от ЗУО, за извършване на дейностите по събиране, съхранение, транспортиране и 
оползотворяване на отработени масла и /или комплексно разрешително, издаден по 
реда на ЗООС.  

Чл. 25. Забранява се:  
1. Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностните и подземни води и канализационните системи; 
2. Съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата; 
3. Нерегламентирано изхвърляне на остатъците, образувани от извършването на 

дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти; 
4. Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
5. Третирането в т.ч. изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

по начин водещ до превишаване на установените норми за допустими емисии на 
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вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговарящи на 
изискванията на ЗУО; 

6. Изхвърлянето на обработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за 
събиране на битови отпадъци. 
Чл. 26. Дейностите по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване 

и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ имат 
право да извършват само лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО. 

Чл. 27. (1) Кметът на общината: 
1. Определя местата и площадките за временно съхранение и предаване на излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); 
2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и 

предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното 
"Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните 
работи по месторегистрация на МПС. 
(2) Кмета на общината извършва дейностите по ал.1, когато сключва договори с: 

1. организации по оползотворяване на ИУМПС; 
2. лица, които извършват задълженията си индивидуално. 

Чл. 28. Забранява се: 
1. Предаването или изхвърлянето на ИУМПС или на отпадъци от МПС по начини, 

различни от предвидените в наредбата и нерегламентирани места; 
2. Предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по 

реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 
седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. 
Чл. 29. Лицата, извършващи дейности по третиране на излязло от употреба 

електричество и електронно оборудване /ИУЕЕО/ разделно събиране, съхранение, 
оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО се извършва от лица притежаващи 
разрешение по чл. 35 от ЗУО 

Чл. 30. Кметът на общината: 
1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата 

за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на ИУЕЕО; 

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране на ИУЕЕО, като сключва договори със: 

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 
в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности 

по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на съответната община. 

Чл. 31. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 
потребители, са задължени: 

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, 
образувано в бита, в същото количество, от сходен вид и изпълняващо същите 
функции, както и закупеното от потребителя; 

2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на 
обекта, където извършват продажбата. 
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Чл. 32. 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. 33. (1) Излязло от употреба ЕЕО се събира, съхранява и транспортира по 
начин, който гарантира оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, 
рециклирането и оползотворяването му. 

(2) Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и 
електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се 
предприемат съответните мерки. 

(3) Лицата, извършващи продажба на газоразрядни лампи на крайни потребители 
са задължени безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи в количество 
на еднократно закупените от клиента лампи, като осигуряват и безопасното им 
съхранение. 

(4) Излезлите от употреба газоразрядни лампи от домакинствата се приемат 
безплатно в Общинския пункт. 

Чл. 34. Забранява се: 
1. изхвърлянето на излезли от употреба газоразрядни 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; 

2. третиране на ИУЕЕО без нужното разрешително по ЗУО. 
Чл. 35. Дейностите по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване 

и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми /ИУГ/ се извършват от лица, 
притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО. 

Чл. 36. (1) Събирането и/или съхраняването на излезли от употреба гуми се 
извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ; 

(2) Събирането и/или съхраняването на излезли от употреба гуми може да се 
извършва и в местата, където те се образуват, включително във: 

1. местата за смяна на гуми; 
2. местата за продажба на гуми. 

Чл.37 (1) Кметът на общината: 
1. определя местата за събиране на излезли от употреба гуми на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с 
организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията 
си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за 
условията за приемане на ИУГ; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 
предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи: 
1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински 

имот, и 
2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на излезли от употреба гуми и предаването им за оползотворяване 
или обезвреждане със: 
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а) организация по оползотворяване на ИУГ; 
б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си 

индивидуално. 
Чл.38. Забранява се: 

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на 
неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми; 

2. изгарянето на излезли от употреба гуми с изключение на случаите, в които 
лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО). 
Чл.39. (1) Кметът на общината: 

1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 
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; 

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 
събиране на портативни и автомобилни негодни за употреба батерии и 
акумулатори, като сключва договори със: 
а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, 

издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден 

по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 
транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 
съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 
раздел II от ЗООС. 

 (2) негодни за употреба батерии и акумулатори се събират разделно и се 
предават на лица, притежаващи съответното разрешително за извършване на дейности 
с тях. 

(3) Местата за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на 
територията на Общината, където се предлагат батерии; 

(4) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 
батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени: 

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или 
автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори от същия вид, който 
продават, през цялата продължителност на работното време на обекта; 

2.  да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни 
НУБА 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 НУБА. 
(5) Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територия на 

търговски обект, в който се предлагат портативни батерии и акумулатори, без да 
закупуват нови. 

Чл. 40. Забранява се изхвърлянето на негодни за употреба батерии и 
акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. 
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РАЗДЕЛ ОСМИ 

 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

 
Чл. 41. Дейностите по разделно събиране, транспортиране и оползотворяване на 

отпадъци от опаковки, включително разделно събрани отпадъци от домакинствата  се 
извършва от:  

- Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по 
реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО или 
- 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 Общината 
Чл. 42. (1) Кмета на общината  организира изпълнение на задължението си за 

участие в системите за разделно събиране, като сключва договори; 
(2) С договорите по ал. 1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението 

и отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване; 
(3) Определя местата за разполагане на съдовете за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на общината; 
(4)  Изпълнява задълженията си в случай на писмен отказ от всички организации 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключват договор за изграждане и 
обслужване  на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки  на територията 
на общината; 

Чл. 43. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за 
разделно събиране, са длъжни да ги предават на и/или изхвърлят на определените за 
целта места и съдове. 

Чл. 44. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 
административни сгради са длъжни да събират разделно получените от дейността им от 
отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, метали на територията на 
обекта и да ги предават на лица, притежаващи разрешение по реда на ЗУО. 

Чл. 45. Всички големи обекти на територията на Община Омуртаг генериращи 
отпадъци от дейността си, като стопански сгради, складове за търговия, обекти за 
търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, заведения за хранене и 
развлечения, ресторанти, обекти за комунални и други услуги, хотели сключват 
договор с организация по оползотворяване и /или лице притежаващо разрешение по 
чл.35 от ЗУО. 

Чл. 46. Домакинствата, физическите и юридическите лица, административни 
сгради, търговски обекти са задължени да събират отпадъците си разделно, изключение 
се допуска на населените места, където няма изградена система за разделно събиране 
на отпадъците от домакинствата. 

Чл. 47. Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и 
всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните 
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потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъци 
образувани в резултат на употребата на съответните продукти. 

Чл. 48. Кмета на общината поддържа регистър на площадките за предаване на 
отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Омуртаг. 

 
РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ 

 
Чл. 49. (1) Кмета на общината организира разделното събиране и съхранението 

на битови биоразградими отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъци и предаването 
им в за компостиране  или анаеробно разграждане. 

(2) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини се 
събират разделно. 

(3) Биоотпадъците по ал. 2, както и отпадъците от зелените площи към 
търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират, 
чрез компостиране или анаеробно разграждане, по начин който осигурява висока 
степен на защита на околна среда. 

Чл. 50. Растителните отпадъци от селата в Общината се третират, чрез домашна 
копостиране. 
 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 
  

КОНТРОЛ 

Чл. 51. Контролната дейност по настоящата наредба се осъществява от кмета на 
общината, кметове и кметски наместници по населени места и длъжностни лица 
определени със заповед на кмета на общината. 

Чл. 52. (1) За извършване на контролните дейности към Общинската 
администрация могат да се създават и специализирани звена , които да се финансират 
от общинския бюджет. 

(2) Служителите на специализираните звена са подчинени на кмета на общината. 
Чл. 53. (1) Служителите по чл. 51 и чл.53 имат статут на контролни органи. 
(2) При изпълнение на своите задължения контролните органи удостоверяват 

своите правомощия със служебна карта. 
Чл. 54. Ръководителят на специализираното звено изготвя ежемесечен отчет за 

извършената от него дейност, който представя на кмета на общината. 

 
 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ 
 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл. 55. (1) За нарушаване на тази Наредба виновните лица се наказват с глоба в 
размер до 500лв; 

(2) Размерът на глобата се определя от наказващия орган, съобразно с 
тежестта на нарушението и степента на виновност на нарушителя; 

(3) При повторно нарушение глобата, се налага в двоен размер; 
(4) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при 

извършването им , овластените за това органи налагат на място срещу квитанция глоба 
от 10 до 50 лв; 

(5) За административни нарушения, извършени при установяване дейности на 
предприятия, учреждения и организации отговарят работниците и службите които са ги 
извършили, както и ръководителите които са наредили или допуснали да бъдат 
извършени. 

Чл. 56. За деяния, които представляват нарушения на Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/ се налагат санкциите предвидени в него. 

Чл. 57. (1) Нарушенията по тази Наредба се установяват с акт на длъжностни 
лица, определени от кмета на Общината. 

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или от 
упълномощени от него лица. 

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 
наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания /ЗАНН/. 

(4) Административното наказание се налага, ако за конкретното нарушение не е 
предвидено по-тежко наказание по друг действащ закон на Република България. 

Чл. 58. Кметът на общината анализира подадените жалби и констатираните 
нарушения и предлага на Общински съвет мерки за подобряване условията за опазване 
на чистотата и околната среда. 
 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се 
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи; 

2. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената 
дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени 
сгради; 

3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на 
промишлената дейност на физическите и юридическите лица; 

4. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 
свойства; 

5. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната 
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или 
реконструкция на сгради и съоръжения; 

 15 



6. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято 
дейност се образуват отпадъци; 

7. "Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или 
обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или 
обезвреждане; 

8. „Обезвреждане на отпадъци”е всяка дейност, която не е оползотворяване дори 
когато дейността има като вторична последица възстановяването на вещества 
или енергия; 

9. "Рециклиране на отпадъците" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която 
отпадъчните материали се преработват в продукти, материали и вещества за 
първоначалната им цел или за други цели;   

10. "Преработване на отпадъци" са мерки взети, преди веществото, материалът 
или продуктът да стане отпадък; 

11. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо 
третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-
дълъг от три години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една 
година - за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не 
представлява опасност за човешкото здраве и околната среда; 

12. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след 
употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата 
страна и поради своите характеристики изискват специално управление; 

13. "Повторно нарушение" е нарушение, което е извършено в едногодишен срок 
от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е 
наказан за нарушение от същия вид; 

14. "Оползотворяване на отпадъците" е всяка дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за полезна цел, чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна 
функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в 
производствено предприятие или в икономиката като цяло; 

15. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното  
сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането 
им до съоръжение за третиране на отпадъци; 

16.  "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го 
дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от 
оператора като самостоятелна дейност; 

17. "Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, 
обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително 
осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационни грижи за 
депата, както и действията предприети в качеството на търговец или брокер; 

18. "Временно съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците 
на площадки при мястото на образуването им или със събирането им на 
площадки за срок не по-дълъг от: 
а) три години при последващо предаване за оползотворяване; 
б) една година при последващо предаване за обезвреждане. 
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19. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано 
по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите 
по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци; 

20. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална 
или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им 
предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни 
масла, турбинни и хидравлични масла; 

21. „Оператор на депо” е юридическо и физическо лице, на което е издадено 
разрешение за извършване на дейности за третиране на отпадъци и, което 
отговаря за стопанисване на площадката; 

22. „Отработени масла” са всички смазочни или индустриални масла на минерална 
или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им 
предназначение, като отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни 
масла, турбинни и хидравлични масла; 

23. „Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по 
вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране; 

24. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и чували, 
предназначени за събиране на битови отпадъци или отделни фракции от тях. 

 
 

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 Омуртаг дейностите,  приета с Решение № 489 по Протокол № 41/19.12.2006 
на Общински съвет - Омуртаг.  
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня, следващ приемането й от Общински съвет – гр. 
Омуртаг  
§ 4. Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет – гр. Омуртаг с 
Решение № .............. по Протокол.............. от………………..2014 г. 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС – Омуртаг …………………………………….. 
                                                                                /Метин Исмаил/  
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