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Olil.QHHCKH C'hBET 
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)I; 0 K JI A )I; 

no qJI. 93 OT IlpaBHJIHHKa 3a opraHU3aI..{HHTa H )leiiuocrra ua 06IIJ,UHCKHH CbBeT 
OT raJiuua reoprueBa CTOHHOBa - KMeT ua 06muua KaJaHJibK 

0Tuocuo: ITpHeMaHe Ha Hape.u6a NQ23 3a ynpasneHHe Ha oTna.UbUHTe Ha TepHTopm1rn Ha 

06rn;1rna Ka3aHJibK 

YBAJKAEMH rocnO)I;HH IlPE)I; CE)I;A TEJI, 

Momi: no BHecemui: OT MeH .UOKJia,U 06rn;HHCKH}IT CbBeT .ua ce rrpoH3Hece Ha cne.usarn;oTo CH 

3ace.uaHHe. 

MOTHBII: 

1. llpu'IUHume, «oumo H(lflazam u u.enume, 1<oumo ce nocma6Rm c npueM.aHemo Ha 
Hapei>6ama: 

CnrnacHo 3aKoHa 3a ynpasneHHe Ha oTna.unuHTe, 06rn;HHCKH}IT CbBeT npHeMa Hape.u6a, c 

KO}ITO onpe.ueAA ycJIOBH}ITa H pe.ua 3a H3XB'bpJijllieTO, C'b6HpaHeTo, BKJIIOqHTeJIHO 

pa3,UeJIHOTO, TpaHCIIOpTHpaHeTO, npeTOBapBaHeTO, OilOJI30TB0p}!BaHeTo H o6e3Bpe)l(,UaHeTO 

Ha 6HTOBH H CTpOHTeJIHH OTila,UbI.{H, BKJIIOqHTeJIHO 6HOOTIIa,UbUH, orraCHH 6.HTOBH OTIIa,U'bUH, 

MaCOBO pa3npocTpaHeHH OTIIa,U'bI.{H, Ha CBO}I TepHTOpH}I. 

2. I.(enu, 1<oumo ce nocma6Rm c npueM.anemo na Hapei>6a 1a ynpa6neHue Ha 
omnaO'bl(Ume 

U:enrn Ha rrpHeMaHe Ha Hape.u6arn e .ua ce ynpaBJI}!BaT rro-e¢eKTHBHO pa3JIH~HTe 

BH,UOBe OTIIa,U'hUH, CMeTOilOq.HCTBaHeTO, CMeTOH3B03BaHeTO, peUHKJrnpaHeTO H pa3,UeJIHOTO 

· Cb6HpaHe Ha oTna.unUH Ha TepttTOpH}ITa Ha 06rn;HHa Ka3aHJI'bK. Hape.u6arn ype)l(,Ua 

o6rn;eCTBeHHTe OTHOIIleHH}I, CBbp3aHH c eKOJIOroCb06pa3HOTO ynpaBJieHHe Ha OTIIa,Il'bI.{HTe Ha 

TepHTOpH}!Ta Ha 06rn;HHa Ka3aHJibK c uen npe.uoTBpaT}!BaHe, HaMamrnatte HJIH orpaHR9aBaHe 

spe,UHOTO Bb3,UeHCTBHe Ha OTila,U'bI.{HTe Bnpxy qoBelllKOTO 3,UpaBe H OKOJIHaTa cpe.ua. Cnrn;arn 

pernaMeHTHpa 3a,U'bJI)l(eHH}ITa Ha ¢H3HqecKHTe H IOpH,UHqecKH JIHI.{a, OTHOCHO .ueH:HOCTH 

CBnp3aHH c yrrpaBJiemre Ha OTila,U'bUHTe H OIIa3BaHe H IlO,U,Ubp)l(aHe Ha qHCTOTaTa. 

BcHqKH nocoqeHH .no TYK 3a,U'bJI)l(eHH}I cnrnacHo 3YO, KaKTO H H3HCKBaHH}!Ta 

3aJierHaJIH B .upyrH IIO,U3aKOHOBH HOpMaTHBHH aKTOBe HaJiaraT He06XO,UHMOCTTa OT 

CBOeBpeMeHHO rrpHeMaHe Ha HOBaTa Hape.u6a 3a yrrpaBJieHHe Ha OTila,U'bUHTe Ha TepHTOpH}!Ta 

Ha 06rn;HHa Ka3aHJI'bK. 

3. <Punanco6u u i>pyzu cpei>cm6a, Heo6xoi>UM.u 1a npUJ1azaHemo Ha no6ama ypei>6a. 
3a rrpHnaraHe Ha Hape.u6aTa He e Heo6xomrMo pa3xo.usaHeTo Ha 610.u)l(eTHH cpe.ucTsa. 



4. 011aKBaHu pe1y!lmamu om npue.MaHemo Ha Hoaa Hapeo6a HQ 23 Ja ynpaalleHue Ha 
omnaOot{ume Ha mepumopuRma Ha o6w,uHa Ka1aH/loK: 

ITpReMaHeTO Ha HOBarn Hape.u6a me crroMorHe 3a Cb3.llaBaHe Ha ycnosm1 3a pernasaHe Ha 

rrpo6neMMTe CbC 3aMbpCXBaHeTO Ha OKOnHaTa cpe.ua Ha TepRTOpHXTa Ha o6rn:RHa Ka3aHnbK, 

IIO-fOJ151M KOHTpon Bbpxy o6pa3ysaHeTo, M3XBbpJ151HeTO, TpeTRpaHeTO, .uerrOHHpaHeTO M .up . 
.ueH:HOCTM CBbp3aHM c OTIIa)];bUHTe. Hape.u6arn e MHCTpYMeHT 3a IlOCTRfaHe Ha )lonrocpo'IeH 
nnaH 3a ecpHKaCHO ynpasneHMe Ha OTIIa)lbUMTe M rro-qMcTa eKOITOfH'IHa cpe.ua, IIOBMlliaBaHe 

ecpeKTMBHOCTTa Ha CMeTOC'b6HpaHeTO, CMeTOH3B03BaHeTO, peUMKnHpaHeTO M pa3.uenHOTO 

co6RpaHe Ha oTrra.uoUR B o6mttHa Ka3aHnoK. 

5. AHa/lUJ Ha coomaemcmaue c npaaomo Ha EaponeucKUR co101. 
ITpe.unaraHRXT npoeKT Ha Hape.u6arn 3a ynpasnem1e Ha OTrra.uoUR Ha TepttTopmITa Ha 

o6mttHa Ka3aHnoK /npttno)KeHMe KbM HaCTOXIIlM5I .uoKna.u/ e B CbOTBeTCTBRe c HOpMaTMBHMTe 

aKTOBe OT IIO-BMCOKa CTerreH, KaKTO H c Te3M Ha esponeHCKOTO 3aKOHO)laTenCTBO. 

l13pa6oTeHM5lT rrpoeKT Ha HOpMaTMBeH a)];MMHMCTpaTMBeH aKT e ny6nMKyBaH Ha 
eneKTpOHHaTa CTpaHRUa Ha 06rn:RHa Ka3aHnoK (www.kazanlak.bg) Ha 06.12.2019r. B 
py6pHKaTa ,, HopMamue1-1.u aKmoee > npoeKmu 3a 1-1.opMamue1-1.u aKmoee ", c KOeTo e 
CITa3eHO H3MCKBaHeTO Ha qn.26, an.2 OT 3HA 3a OCRrypxBaHe Bb3MO)KHOCT Ha BCMqKM 
3aMHTepecosaHR nttua .ua .uerro3ttpaT npe.uno)KeHMX M cTaHOBMma no Hero. 
Ha 17.12.2019r 6erne npose.ueHo o6mecTBeHo o6co)K.llaHe 3a nocnrrMnMTe rrpe.uno)KeHMX 
OT KOeTo e cocTaBeH rrpoTOKOn, npttno)KeH KbM .uoKna;::i:a. ITpoToKona e rry6nRKysaH Ha 
caH:rn Ha 06mttHarn Ha 20.12.2019r. 

Bo,n:eHa OT ropmlTe MOTHBH H Ha OCHOBaHHe qn.28, an. l OT 3HA H qn.93 f10.ZJ:0C 
BHaCXM 3a o6co)K,UaHe rrpoeKT Ha Hape.u6aTa, KaTo npe.n:naraM Ha 06rn:MHCKM CbBeT -
Ka3aHnoK cne.UHM5I 

IIPOEKT 3A PElllEHIIE: 

Ha OCHOBaHMe 'IJI. 21, an. 2 OT 3MCMA, 'IJI. 22 an.1 OT 3aKOHa 3a ynpasneHMe Ha 
oTna,uoUHTe, 'IJI. 76. an. 3 OT AITK, 'IJI. 8 OT 3HA, 'IJI. 96, an.3 Man. 4 OT ITO,ZJ;06C npe.unaraM 
Ha 06uurncKM CoBeT - Ka3aHJI'bK 

PEllllI: 

I. Brnpo qeTeHe H rrpReMatte Ha Hape.u6a N5~23 3a ynpasneHRe Ha OTrra.n:oUMTe Ha 
TepRTOpRxTa Ha 06rn:HHa Ka3aHJI'bK, .ua ce npose.ue Ha e.uHo 3ace.uaHRe, Herrocpe.ucTBeHo 

cne.u rropBo qeTeHe. 

II. ITpReMa Ha rropBo qeTeHe Hape.u6a NQ23 3a yrrpasneHRe Ha OTIIa.llbUHTe Ha TepRTOpRXTa 

Ha 06rn:HHa Ka3aHn'bK. 

III. ITpReMa Hape.u6a NQ23 3a ynpasneHRe Ha oTrra.uoUMTe Ha TepttTop1rnrn . Ha 06rn:HHa 

Ka3aHJI'bK, BTopo qeTeHe. 



llpHJIO'.>KeHHe: 

1. IlpoeKT Ha Hape.ll:6a 3a yrrpasnem1e Ha OTIIa.lJ:'hQHTe Ha Tepwrnpmrrn Ha o6mirna 

Ka3aHJI'hK. 

2. IlpOTOKOJI OT rrpoBe):{eHO o6mecrneHO o6Cb)l():{aHe. 

HQCmOJl:U/Wlm QKm OQ ce U3npQmU HQ 06JlQCmHUJl ynpQ6Umell HQ 06JlQCm CmQpQ 

]Q20pQ, KMemQ HQ 06UjUHQ KQ3QHJlbK u 06UjeCm6eHUJl nocpeOHUK 6 ceoeMOHe6eH cpoK om 

npueMQHemo My. 

Ilpenuc om peuteHuemo OQ ce U3npQmU HQ PQUOHHQ npoKypQmypQ - KQ3QHJlbK 3Q 

Ilpe2JleO no peOQ HQ o6UjUR HQ030p 3Q 3QKOHHOCm. 

HQCmOJlUjUJlm QKm MO;)!Ce OQ ce 6bpHe 3Q H060 o6Cb;)IC0QHe HQ 06UjUHCKUJl Cbeem no 

'-ill . 45, Qfl . 5, u3p. 1 om 3MCMA e ceoeMOHeeeH cpoK om nolly'-lQ6QHemo My. 

A,Ll;PECAT HA AKTA: faJIHHa reoprnesa CTO.SIHOBa, KMeT Ha 06mHHa Ka3aHJI'hK 

,l.(OKJIA,LJ;qHK IIPH PA3r JIEJK,l.(AHE HA 3ACE,l.(AHH51 HA KOMHCHH: 
EJieua lleesa, CTapurn eKcrrepT ,,EKonorw.sr" 

,l.(OKJIA,LJ;qHK IIPH PA3r JIEJK,l.(AHE HA 3ACE,l.(AHHE HA OI>IIJ,HHCKH CbBET: 

CnrnacysanH: 

,UaHHeJia Koesa, 3aM.-KMeT Ha 06I.U;HHa Ka3aHJI'hK 

Pa):{OCTHHa Hocmposa, Haq.-oT):{eJI ,,EKonorH.SI l:I HcrropT" ~ 
MHrJieHa Tonesa-HnHesa, CT. IOpHCKOHCYJIT 

I13roTBHJI: 
EneHa Ileesa - cTapurn eKcrrepT. ,,EKonorw.sr" 



nPOTOK0/1 

OT npoBeAeHo o6w,ecTBeHo o6Cb>t<AaHe Ha npoeKT Ha HapeA6a N223 3a ynpasneH111e Ha 

OTnaAbU,lllTe Ha TeplllTOplllRTa Ha 06w,111Ha Ka3aHnbK 

Ha 17.12.2019r. 6ewe npoBeAeHo o6w,ecrneHo o6cb>!<AaHe Ha npoeKT Ha HapeA6a N223 3a 

ynpas11eH1t1e Ha OTnaAbU,1t1Te Ha Tep1t1TOp1t1RTa Ha 06w,1t1Ha Ka3aH/lbK. 

Ha o6Cb>KAaHeTO, OCBeH npeACTaB1t1Te/l1t1 Ha 06w,1t1HaTa, np1t1CbCTBaxa : 

r-H B11aA1t1M1t1p Yy4yM1t1wes - o6w,. CbBeTH1t1K OT rpynaTa " EKcneprn 3a Ka3aH/lbK", r-H nnaMeH 

KapaA>KOB 1-1 r->Ka TeoAopa VIBaHosa - 06W,.CbBern1-1u,1t1 OT rpynaTa Ha E>Cn . 

npeAJlO>KeH1t1RTa Ha r-H Yy4yM1t1WeB 6Rxa CBbp3aHlt1 c OnTlt1Mlt131t1paHe AeillHoCTTa Ha rnCTeMaTa 

3a pa3AenHa cb61t1paHe Ha ornaAbU,1t1 Ha Tepmop1t1RTR Ha 06w,1t1Ha Ka3aHbK, a 1t1MeHHo: 

HoMep1t1paHe Ha KOHTeillHep1t1Te 3a pa3Ae11HO Cb61t1paHe 

• noCTaBRHe Ha 1t1H<t>opMau,1-10HH1t1 Ta6e11K1t1 3a B1t1Aa Ha ornaAbKa 1-1 caHKU,1t11t1Te np1t1 
Hecna3BaHe Ha HapeA6a NQ23 

• noCTaBRHe Ha B1t1AeOHa61110AeH1t1e 

• V1H<t>opMau,1t10HH1t1 nporpaM1t1 /cb6paH1t1R no ce11aTa,nocew,eH1t1R s Y41MH1U\aTa/ 
• E<PeKrnBeH KOHTpo11 

06o6U\eHo: ,[1.o6pa opraH1t13aU,1t1R, sceo6xsarna 1t1H<t>opMaU,1t1R 1t1 KOHTpo11 

npeAJlO>KeH1t1R 3a npOMRHa: 

Yn .41, an .3 - ,[l.orosop1t1Te no an.2 CbAbp>KaT Haili-Man Ko : 

,[J.anp1t1A061t1ec11eAHlt1RB1t1A: 

Aorosop111Te no an.2 cneABa Aa ype>t<AaT MlllHHMyM: 

Y11 .6, T.14 V13nb11HeH1t1eTO Ha peweH1t1RTa no 411 .26, an .1 Ha o6U\OTO Cb6paH1t1e Ha pern0Ha11H1t1Te 

CAPY>KeH1t1R no 411 .24, a11 .11-1 CbAeilicrna 3a Cb3AaBaHe Ha u,eHTpose 3a nosrnpHa ynoTpe6a, 

nonpaBKa 1-1 noAroTOBKa 3a nosrnpHa ynoTpe6a; 

,[J.anp1t1A061t1ec11eAHlt1RB1t1A: 

~n.6, T.14 "13nbnHeH111eTo Ha peweHHRTa no 4n.26, an.1 OT 3YO Ha o6w,oTo Cb6paH111e Ha 

per1110HanH111Te CAPY>t<eHHR no 4n.24, an.1 OT 3YO 111 CbAeMCTBa 3a Cb3AaBaHe Ha u,eHTpose 3a 

nosTopHa ynoTpe6a, nonpasKa 111 noArOTOBKa 3a nosTopHa ynoTpe6a; 

MOTlllBlll: BHaCRHe Ha RCHOTa OTHOCHO U,lllTlllpaHHTe 4neHOBe. 

npeAJlO>KeHlt1eTO l'ia r-H n11aMeH KapaA>KOB 6ewe CBbp3aHO C He06XOA1t1MOCTTa OT nOCTaBRHe Ha 

KOHTeillHep1-1 3a pa3Ae!lHO Cb61t1paHe Ha ornaAbU,1t1 npeA napK "Tt0116ern". 

E>Rxa 06CbAeH1t1 sap1t1aHT1t1 3a n11ow.aAK1t1 3a 61t1orpa3rpaA1t1M1t1 ornaAbU,1t1 Ha Tep1t1Top1t1RTa Ha 

ce/laTa OT 06W,1t1HaTa, KaKTO lt1 3a KOMnocrnpaHe B 4aCTHlt1Te AOMOBe. 

E>ewe npeAJlO>KeHa npoMRHa B 411 .62, a11 .S, T.3 

Ha 111-1u,aTa no T.l ce 1t13AaBa pa3pew1t1Te11Ho 1t1 nponycK c onpeAe/leH MaPW.PYT 3a 

TpaHcnOpT1t1paHe OT 06U\lt1HCKa aAMlt1H1t1CTpaL.J,1t1fl , np1t1 npeACTaBRHe Ha AOrDBOp Me>KAY 



co6cTBeHIAKa Ha IAMOTa IA npeB03Ba4a, CJleA nposepKa AanlA IAMOTa OTrosapR Ha IA31ACKBaHIARTa 

onpeAeneHIA B 3Y0,3YT IA HaCTORW,aTa HapeA6a.Pa3peWIATenHOTO ce IA3AaBa Ha IAMeTO Ha 

co6crseH1AKa Ha IAMOTa 3a onpeAeneH cpoK, He no-ronRM OT TplA Meceu,a . 

Aanp1AA061AecneAHIARBIA~ 

Ha m1l.J.aTa no T.1 ce H3AaBa pa3pewHTe11Ho H nponycK c onpeAeneH MaPW.PYT 3a TpaHcnoprnpaHe 
OT o6W,HHCKa aAMHHHCTpau,HR, nplA npeACTaBRHe Ha AOroeop Me">+<AY co6cTBeHHKa Ha HMOTa IA 

npeB03Ba4a, C/leA npoeepKa Aa/lH HMOTa OTroeapR Ha H31ACKBaHHRTa onpeAe/leHH B 3Y0,3YT H 

HaCTORIJ..\aTa HapeA6a.Pa3peWHTe/1HOTO ce H3AaBa Ha HMeTO Ha co6creHHKa Ha HMOTa 3a 

onpeAe/leH cpoK, He nO-Abllbr OT ABaHaAeCeT Mece4a 

HaCTORIJ..\aTa HapeA6a B/1H3a B CH/la OT MOMeHTa Ha npHeMaHeTO H OT 061.J..\HHCKIA CbBeT Ka3aH/lbK. 
06eKTHTe no 411.52, a11.l,a11.2,a11.3 ca Allb">+<HH Aa np111BeAaT AeMHOCTTa CH s CbOTBeTCTBHe c 
H3HCKBaHHRTa Ha HaCTORW,aTa HapeA6ara s cpoK AO 31 AeKeMsp111 2020 r. 

npoTOKOnlApan: 
EneHa neesa- cm.eKcnepm "EKono2uF1 " 



Проект! 
 

Н А Р Е Д Б А № 23 
за управление на отпадъците на територията на община Казанлък 

 
Глава първа  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
чл. 1. (1) С настоящата наредба се определят условията и реда за изхвърлянето, 

събирането, в това число разделното събиране, транспортирането, претоварването,  
оползотворяването и/или обезвреждането на битови, строителни отпадъци, биоотпадъци, 
опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на община 
Казанлък. 

 
(2) С наредбата се урежда: 
 
1. управлението на битовите отпадъци, в т. ч. опасните отпадъци от общия битов 

отпадъчен поток; 
 
2. управлението на биоотпадъците; 
 
3. управлението на масово разпространените отпадъци, в т. ч. отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаса и стъкло, отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси, 
метали и стъкло, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отработени моторни масла, излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излезли от употреба гуми (ИУГ);  

 
4. управлението на строителните отпадъци; 
 
5. опазването и поддържането на чистотата във всички населени места на територията 

на общината; 
 
6. изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаси и стъкло и отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси и стъкло; 
 
7. осигуряването на площадки за предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинства, в това число едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци с 
битов характер; 

 
8. финансовото осигуряване на дейностите по управление на отпадъците и заплащането 

на съответните услуги; 
 
9. упражняване на контрол и прилагане на административно-наказателните 

разпоредби. 
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(3) Наредбата определя правата и задълженията на общинската администрация, на 
притежателите на отпадъци, както и на задължените лица - домакинствата, юридическите 
лица, включително търговски обекти, производствени и стопански субекти, болниците, 
училищата, административни сгради и други обекти на територията на община Казанлък по 
отношение управлението на отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 
заплащането на предоставените услуги по реда на Закона за местните данъци и такси и 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Казанлък. 

 
чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички населени места на територията на община 

Казанлък и се отнася до 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. 

 
(2) Наредбата се прилага за: 
 
1. битови отпадъци; 
2. производствени отпадъци;  
3. строителни отпадъци; 
4. опасни отпадъци. 
 
(3) Наредбата не се прилага за: 
 
1. радиоактивни отпадъци; 
2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух; 
3. земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята 

сгради; 
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. излезли от употреба експлозиви; 
6. 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. 

7. отпадъчни води; 
8. минни отпадъци; 
9. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за 

да се прекрати разпространението на епизоотични болести; 
10. 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; 

11. седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните 
обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от 
наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не противоречи 
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на други закони и седиментите нямат опасни свойства. 
 
(4) Притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци или физическото или 

юридическото лице, в чието владение се намират те. 
 
(5) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите за почистването и 

възстановяването на качествата на околната среда и за разкриване на действителния 
причинител са за сметка на лицата, в чието държане се намират отпадъците. 

 
чл. 3. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат 

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 /депониране/. 
 

чл. 4. За услугите по събиране, транспортиране и последващо третиране в депа или други 
съоръжения за третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване, лицата по чл. 11 от ЗМДТ заплащат такса по реда на 
Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Казанлък 

 
Глава втора 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В Т. Ч. И НА ОПАСНИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ОТ ОБЩИЯ БИТОВ ОТПАДЪЧЕН ПОТОК 

 
чл. 5. Кметът на община Казанлък планира, организира и контролира дейностите по 
управление на отпадъците на територията на Общината, като:  

 
1. разработва и изпълнява Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Казанлък, като част от общинската програмата за опазване на околната среда. 
2. предоставя на Общински съвет - Казанлък информация за изпълнение на Програмата 

за управление на отпадъците ежегодно до 31 март на текущата година за предходната 
година. 

 
чл. 6. Кметът на община Казанлък отговаря за: 
 

1. осигуряване на условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се 
обслужва от лица, притежаващи документ издаден по реда на ЗУО, на които е предоставено 
право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или 
обезвреждане; 

2. осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

3. осигуряване на събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депа 
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или други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 
 
4. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 

територии на населените места, предназначени за обществено ползване; 
5. избора на площадка, изграждането, експлоатацията, закриването и мониторинга на 

депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване 
и/или обезвреждане на битовите отпадъци на територията на община Казанлък; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Казанлък 
най-малко за следните отпадъци: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

7. предприема съвместно с другите кметове на общини от регионалното сдружение 
действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за изграждане на 
ново съоръжение/я за третиране на битовите отпадъци най-малко 3 години преди 
изчерпване обема на депото за битови отпадъци или изтичането на експлоатационния срок 
на инсталацията; 

8. определя маршрута и графиците за транспортиране на битовите отпадъци до 
съоръжението/ята за предварителното им третиране, като съвместно с кметовете на райони 
създава организация за дейностите и контролира изпълнението им; 

9. организира система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 
като сключва договор с лица притежаващи документи съгласно ЗУО, за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци. 

10. почистване на общинските пътища от отпадъци, в това число земното платно и 
пътните съоръжения и обслужващите зони и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци 
и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране. 

11. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

12. организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на съответната 
община;  

13. организиране на 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; 

14. изпълнение на решенията по чл. 26, ал. 1 на общото събрание на регионалните 
сдружения по чл. 24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 
поправка и подготовка за повторна употреба; 

15. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно 
събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 
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чл. 7. (1) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на смесени 
битови отпадъци на територията на община Казанлък, са длъжни да: 

 
1. осигурят специализирани автомобили за транспортиране на отпадъците в техническа 

изправност, които при извършване на съответната дейност не замърсяват околната среда. 
2. не допускат смесване на неопасни битови отпадъци с опасни битови отпадъци; 
3. не допускат смесване на опасни битови отпадъци с други опасни отпадъци; 
4. не допускат смесване на смесени битови отпадъци с разделно събрани фракции 

битови отпадъци; 
5. представят за съгласуване с кмета на община Казанлък или на определени от него 

длъжностни лица, график и маршрут за събиране и транспортиране на отпадъците до 
съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане, както и всяко изменение на графика и 
маршрута; 

6. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на битови 
отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или 
препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване; 

7. измиването и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци и тези за разделно 
събиране не може да бъде по-малко от един път месечно. 

 
8. след натоварване на отпадъците в специализираните транспортни средства да 

връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места. 
 
(2) Събирането и транспортирането на битови отпадъци се извършва от лица, 

притежаващи регистрационен документ съгласно ЗУО и на които е предоставено правото да 
извършва тези дейности до определени от община Казанлък съоръжения и/или инсталации 
за оползотворяване и/или обезвреждане. 

 
(3) Когато лицата по ал. 1 извършват дейности, като изпълнители едновременно по 

договори сключени с общината и по договори с трети лица, същите представят за 
съгласуване графици и маршрути по ал. 1, т. 5.  

 
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да събират и транспортират битовите отпадъци по 

договорите, сключени с общината отделно от тези по договори с трети лица. 
 
чл. 8. Местата и броят на съдовете за събиране на битови отпадъци - контейнери, кофи 

и други се обслужват по графици и схеми, утвърдени от кмета на община Казанлък. 
 
чл. 9. Информация по чл. 8 от Наредбата се оповестява на интернет страницата на 

община Казанлък, като се актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 10. Притежателите на битови отпадъци и задължените лица - физическите и 

юридическите лица, учрежденията, включително ползвателите на търговски обекти, 
производствени и стопански субекти, болниците, училищата, административни сгради и 
други обекти са длъжни да: 

 
1. събират и изхвърлят разделно битовите отпадъци в определените за целта 

специализирани съдове, като предпазват последните от повреждане, разместване и 
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запалване; 
2. събират разделно опасните отпадъци от бита и ги предават за третиране на лица 

притежаващи съответния документ съгласно изискванията на ЗУО, и в съответствие с 
организираната система за разделно събиране; 

3. не възпрепятстват достъпа и обслужването на съдовете за битовите отпадъци; 
4. изхвърлят обемните битови отпадъци - едрогабаритни отпадъци (мебели - шкафове, 

гардероби, дивани, фотьойли, легла, маси, столове; матраци, дюшеци и др.) на определените 
от кмета на общината места и по предварително обявен график; 

5. изхвърлят образуваните от отоплителните уреди на твърдо гориво отпадъци (пепел и 
сгурия) на определените от кмета на община Казанлък места или в предоставените за целта 
съдове. 

 
чл. 11. Забранява се: 
 
1. изхвърлянето на смесени битови отпадъци извън специализираните за тях съдове и 

места, както и в съдове за разделно събиране на отпадъци; 
2. изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените за целта места и дни от 

определения график; 
3. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци, извън определените за 

това места; 
4. смесването на битови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово 

разпространени отпадъци; отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло и опасни 
отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране; 

5. изваждането на отпадъци от съдовете за смесени битови отпадъци, освен на лицата, 
на които е възложено тяхното обслужване;  

6. паленето и изгарянето на отпадъците, както и изхвърлянето на незагасена жар в 
съдовете за смесени битови отпадъци. 
     7. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет. 

 
 

Глава трета 
УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 
Раздел първи 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ С 
БИТОВ ХАРАКТЕР, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО И НА ОТПАДЪЦИ ОТ 

ОПАКОВКИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 
 

чл. 12. (1) Кметът на община Казанлък: 
 
1. Отговаря за създаването на система за разделното събиране на отпадъци от опаковки 

и на отпадъци от хартия и картон, метали с битов характер, пластмаси и стъкло, като 
сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет, със 
организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО, 
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и/или други лица, притежаващи съответния документ издаден по съответния ред на ЗУО; за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване 
на отпадъци. 

 
2. Определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки и на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло, в т. ч. разполагането на съдове за разделно събиране на територията на общината, по 
предложение на кметовете /кметските наместници/ на населените места 

 
3. Организиране на дейностите по разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци, в това число определя местата за разполагане на необходимите 
елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 
разпространени отпадъци. 

 
 
(2) Договорите по ал.1 т.1 следва да уреждат минимум: 
 
1. ангажимент за съвместно разработване на програма за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси и стъкло, 
включваща конкретния начин на организацията за разделно събиране на тези отпадъци, 
съответстваща на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

2. срокове за разполагане на елементите за разделно събиране. 
3. честота на обслужване на съдовете за разделно събиране. 
4. мерки за недопускане на посегателства и кражби на отпадъци от съдовете за 

събиране. 
5. количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на 

отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и реда за отчитане на 
тяхното изпълнение, както и разпределението на отговорностите с цел планиране, 
организиране, прилагане и система за разделно събиране и рециклиране и оползотворяване 
на отпадъците на територията на община Казанлък, за да се постигнат целите, заложени в 
ЗУО. 

6. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на община Казанлък. 

7. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по 
прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността. 

 
(3) В случаите на ал. 1, т. 2, договорите следва да осигуряват изпълнение на Програмата 

за управление на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, 
пластмаса и стъкло, утвърдена от общинския съвет, разработена съгласно изискванията на 
Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, в съответствие със ЗУО и настоящата 
Наредба. 

 
(4) Системата по ал. 1 следва да отговаря на следните изисквания: 
 
1. да обхваща население на територията на община Казанлък по данни на ГРАО към 
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1-ви януари на текущата година. 
2. да бъде изградена чрез контейнери и площадки за разделно събиране на отпадъци, 

съобразно спецификата на конкретното населено място в общината, като броя на съдовете и 
кратността на обслужването им обезпечава образуваното количество на отпадъците от 
опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло. 

3. да съответства и да не възпрепятства функционирането на системата за събиране и 
извозване на битови отпадъци.  

4. да обхваща административните, социалните и други сгради с обществено 
предназначение, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за 
отдих, забавления и туризъм. 

 
чл. 13. Информация по чл. 12 от Наредбата се оповестява на интернет страницата на 

общината и се актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 14. Лицата извършващи дейности с отпадъци от опаковки от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на 
територията на община Казанлък са длъжни да: 

 
1. предоставят информация на кмета на общината относно количеството на събраните 

от контейнерите за разделно събиране отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло, и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, от 
сортирането и предадено количество на краен преработвател в срок до 10-то число на всяко 
тримесечие. 

2. събират и транспортират отпадъците разделно по начин, който не допуска тяхното 
смесване, което би довело до затрудняване на тяхното последващо сортиране преди 
предаване за крайно оползотворяване. 

3. притежават необходимия ресурс за осигуряване на ефективно действащата система 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки от хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло, и отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. 

4. разполагат със съдове съгласно изискванията в договорите по чл. 12 от Наредбата. 
5. осигуряват функционирането на системата" за разделно събиране на отпадъците, 

като не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на 
смесени битови отпадъци. 

6. почистват местата, на които са разположени съдовете за разделно събиране на 
отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаро-разтоварни 
дейности отпадъци, при всяко обслужване. 

7. при събиране и извозване да не допускат смесване на отпадъци, събрани от 
контейнери за разделно събиране и от контейнери за смесени битови отпадъци. 

8. използват специализирани транспортни средства, като не замърсяват околната среда 
и не смесват отпадъци, събрани от различни по цвят съдове (син, жълт и зелен). 

9. връщат обслужените съдове на определените за целта места. 
10. организират, финансират и изпълняват информационни кампании, координирани от 

община Казанлък  
11. осъществяват своята дейност при наличие на издаден документ съгласно 

изискванията на ЗУО. 
12. да сключват договори с подизпълнители за извозването на разделно събраните 

отпадъци, които да отговарят на горепосочените условия. 
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чл.15. Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради са длъжни да събират разделно отпадъци от опаковки най-малко от 
отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло. 

 
чл.16. (1) Лицата по чл. 15 създават вътрешна организация с цел осигуряване на 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и от отпадъчни материали от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло на територията на съответния обект.  

 
(2) В случай че на територията на определен имот има повече от един ползвател, 

организацията за разделно събиране е: 
 
1. обща за всички ползватели - при наличие на общи помещения за събиране на 

отпадъците. 
2. индивидуална за всеки ползвател - при наличие на отделни помещения за събиране 

на отпадъците. 
 
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 с вътрешни правила се определя отговорно лице за 

разделното събиране на отпадъците на територията на имота. 
 
чл. 17. Лицата по чл. 15 предават разделно събрани отпадъци: 
 
1. на организации по оползотворяване, които имат изградена система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Казанлък. 
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 отпадъци. 

 3. на лица, притежаващи документ , издаден съгласно изискванията на ЗУО. 
 
чл. 18. (1) В случаите на чл.17 т.3 ползвателите на търговски обекти, производствени, 

стопански и административни сгради са длъжни при поискване от длъжностно лице от 
община Казанлък да предоставят информация за: 

 
1. сключен договор или споразумение за предаване на разделно събрани отпадъци. 
2. номер на документа съгласно изискванията на ЗУО на лицето, приело отпадъците. 
 
(2) В случаите по чл. 17, т. 1, организацията по оползотворяване уведомява кмета на 

община Казанлък за сключен договор или споразумение с лицата по чл. 15 в срок до 31 
януари на текущата година. 

 
(3) В случаите по чл. 17, т. 2: 
 
1. лицата разработват писмен вътрешен ред за разделно събиране на отпадъците, 

включително посочват отговорните лица. 
2. осведомяват се за графика за обслужване на съдовете за разделно събиране чрез 

интернет страницата на общината и изхвърлят отпадъците си в цветните контейнери в деня 
непосредствено преди обслужването на съдовете.  
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3. спазват указанията за изхвърляне на различните видове отпадъци, посочени на 
съдовете, за разделно събиране. 

4. заплащат такса определена от Общинския съвет 
 
чл. 19. Лицата, притежатели на отпадъци от опаковки и отпадъци от хартия и картон, 

метали, пластмаси и стъкло, образувани от домакинствата, обхванати от организирана 
система по чл. 12 от Наредбата са длъжни да: 

 
1. изхвърлят и/или предават отпадъци, обозначени с маркировката за разделно 

събиране в определените за целта съдове и/или на площадки за временно съхраняване; 
 
2. спазват указанията за изхвърляне на различните видове разделно събрани отпадъци, 

посочени на съдовете за разделно събиране; 
3. улесняват рециклирането чрез намаляване обема на извърляните отпадъци; 
4. изхвърлят почистени от хранителни и други остатъци отпадъци; 
5. не смесват рециклируемите отпадъци с отпадъци от други отпадъчни потоци; 
6. не допускат повреждането, разместването и паленето на съдовете за разделно 

събиране на отпадъци. 
 
чл. 20. (1) Лицата, извършващи стопанска дейност извън посочените в чл. 15 от 

Наредбата, са длъжни да: 
 
1. събират разделно отпадъци от опаковки от хартия и картон, метал, пластмаси и 

стъкло и отпадъци от хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло; 
2. предават разделно събраните отпадъци на: 
  а) организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или 
  б) лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 
 
(2) Лицата по ал. 1 могат да използват: 
 
1. съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на общината за 

домакинствата, когато количеството на отпадъците, генерирани от дейността им не 
възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на 
отпадъците, срещу заплащане на такса определена от ОбС. 

2. индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране, предоставени 
безвъзмездно от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които се 
обслужват без заплащане по предварителен график; 

3. площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло по 
Глава седма от Наредбата; 

4. общинска площадка/и за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата 
по чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО.  

 
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи 

(договори, кантарни бележки и др.), които удостоверяват предаването на разделно 
събраните отпадъци и да ги представят на контролните органи при поискване. 

 
чл. 21. В случаите, когато се използват съдовете за разделно събиране на отпадъци на 
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територията на общината за домакинствата, на лицата извършващи стопанска дейност се 
забранява: 

 
1. смесването на събраните отпадъци от опаковки от хартия и картон, пластмаси, 

стъкло и метали, и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали с други 
отпадъчни потоци; 

2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 
събиране и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали в съдовете за смесени 
битови отпадъци и биоотпадъци; 

3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 
събиране и отпадъци от хартия и картон, пластмаси, стъкло и метали, извън съдовете за 
разделно събиране; 

 
4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен на 

лицата, на които е възложено тяхното обслужване; 
5. изхвърлянето на отпадъци, които могат да предизвикат запалване на отпадъците и 

съдовете за разделно събиране; 
6. лепенето на рекламни и/или други материали, както и писането, драскането и 

рисуването върху съдовете за разделно събиране. 
 

Раздел втори 
УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 

АКУМУЛАТОРИ 
 

чл. 22. Кметът на община Казанлък: 
 
(1) определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на територията 
на общината, когато същите се разполагат върху общински имот; 

 
(2) организира дейностите по разделно събиране на НУБА и/или оказва съдействие на 

организациите по оползотворяване; 
 
(3) организира изпълнението на задълженията си за участие в системата за 

организирано събиране на НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори с: 
 
1. организация по оползотворяване на НУБА или 
2. с други лица, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от ЗУО. 
 
(4) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:  
 
1. изисквания към системата за разделно събиране на НУБА от домакинствата, в това 

число обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за 
разделно събиране на отпадъци, честота на обслужване. 

2. задължения за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на общината. 
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3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на общината 
по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността. 

4. задълженията на лицата по ал. 3, т. 1 и 2 за предоставяне на информация на кмета на 
общината за събраното количество НУБА на територията на общината. 

 
(5) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно 

системата по предходните алинеи. 
 
чл. 23. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и 

акумулатори на крайни потребители са длъжни: 
 
1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или 

автомобилни НУБА 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 продажба;  

3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за 
възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите 
налични места за предаване на НУБА, както и за значението на обозначенията по чл. 10, чл. 
11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 
батерии и акумулатори. При продажба на автомобилни батерии и акумулатори, табелите 
трябва да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит; 

4. дейностите по т. 1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по 
оползотворяване на НУБА или с лица, които пускат на пазара портативни и/или 
автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално; 

5. с договорите по т. 4 се гарантира, че НУБА ще бъдат предадени за рециклиране на 
лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

 
чл. 24. (1) Площадките за съхраняване на НУБА се проектират, оборудват и 

експлоатират, съгласно изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за 
съхраняване на отпадъци по Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 
батерии и акумулатори. 

 
(2) Площадките за съхраняване на НУБА, специализираните превозни средства за 

събиране и местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни 
НУБА се обозначават с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и 
акумулатори". 

 
(3) За местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни 

НУБА в административните, социалните и обществените сгради, търговските обекти и 
обектите за отдих, забавления и туризъм, ал. 2 не се прилага. 

 
чл. 25. (1) Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на 

пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на 
кмета на община Казанлък информация, за местата за обратно приемане на портативни 
и/или автомобилни НУБА в търговските обекти на територията на общината. 
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(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината, като се 

актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 26. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори, могат да: 
 
1. върнат НУБА на територията на търговски обект, в който се предлагат батерии и 

акумулатори от същия вид, без да е необходимо да закупуват нови. 
2. предават НУБА на общинска площадка за приемане на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци на 
територията на общината. 

 
чл. 27. Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и съхраняване на 

портативни и/или автомобилни НУБА, с които кметът на общината има сключен договор 
предоставят отчети за дейностите по отпадъците, по ред, определен в договора. 

 
чл. 28. Забранява се: 
 
1. изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци в т. ч. за биоотпадъци и за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, 
метали, пластмаси и стъкло; 

2. изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА; 
3. съхраняване на НУБА в открити площадки. 
 

Раздел трети 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 
 
чл. 29. Кметът на община Казанлък: 
 
(1) Организира дейностите по разделно събиране на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване (ИУЕЕО) от домакинствата и/или оказва съдействие на 
организациите за оползотворяване на ИУЕЕО; 

 
(2) Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на ИУЕЕО, върху общински имоти на 
територията на общината, когато има сключен договор с: 

 
1. организация по оползотворяване на ИУЕЕО или 
2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 
3. други лица, притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, за извършване на 

дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на общината. 

 
(3) В случаите по ал. 1, кметът на общината утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, 
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образувано в бита, който се оповестява на интернет страницата на общината, и на интернет 
страниците на районните администрации, като се актуализира при всяка промяна. 

 
(4) Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия: 
 
1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в това 

число обслужваното население, вид. брой и разположение на съдовете и площадките за 
разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване и/или за създаване на мобилни групи 
за събиране на ИУЕЕО по подаден сигнал на телефон, публикуван на интернет страницата 
на общината.  

 
2. задължения за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 

територията на общината. 
3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на община 

Казанлък по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността. 

4. задълженията на лицата по ал. 2, т. 1 и 2 за предоставяне на информация на кмета на 
общината за събраното количество ИУЕЕО на територията на общината. 

 
(5) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно 

системата по предходните алинеи. 
 
чл. 30. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители .на територията на общината, са длъжни да спазват разпоредбите на Наредбата 
за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 
чл. 31. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в 

обекти, където се извършва продажба на ЕЕО, и площадките за съхраняване се обозначават 
с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване". 

 
чл. 32. (1) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на 

пазара ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета на 
общината информация за местата за предаване на ИУЕЕО, образувано от бита. 

 
(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината и се 

актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 33. Притежателите на ИУЕЕО могат да: 
 
1. върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на ЕЕО, 

при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции; 
2. върнат безплатно много малко по размер ИУЕЕО (при което нито един външен 

размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които 
извършват продажба на ЕЕО, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, без да 
закупуват ЕЕО от подобен вид; 

3. предадат ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърдения график за събиране на ИУЕЕО, 
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когато има сключен договор по чл. 29, ал. 2 от Наредбата. 
 
чл. 34. Забранява се: 
 
1. чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби; 
2. изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане на 

ИУЕЕО; 
3. изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за събиране на битови отпадъци, биоотпадъци и 

съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 
 

Раздел четвърти 
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА 

 
чл. 35. (1) Кметът на община Казанлък: 
 
1. определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на общината 

и информира обществеността за местоположението им и условията за приемане на 
отработените масла, когато тези места са разположени върху общински имот; 

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 
употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има 
сключен договор: 

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

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти индивидуално; 
в) други лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране, регенериране и/или 

оползотворяване на отработени масла, притежаващи необходимия документ по чл. 35 от 
Закона за управление на отпадъците. 

 
(2) В случаите когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или 
обезвреждане, на интернет страницата на общината и на интернет страниците на районните 
администрации се публикува информация за местата за смяна и условията за приемане на 
отработените масла, която се актуализира при всяка промяна. 

 
(3) На интернет страницата на общината се публикува актуална информация относно 

системата по предходните алинеи. 
 
чл. 36. Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, 

предназначени за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно 
на крайния потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, 
относно местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за 
здравето и риска за околната среда при неправилно манипулиране. 

 
чл. 37. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват 

разделно по видове с кодове и наименования съгласно изискванията на ЗУО или по начин, 
който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
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чл. 38. (1) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни 

нефтопродукти се извършва:  
 
1. в места за смяна на отработени масла; 
2. на площадки за предварително съхраняване, когато са образувани в резултат на 

експлоатацията на техника и оборудване; 
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на 

които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

 
(2) Местата по ал. 1, т. 1, както и обособените части от площадки, на които се 

извършват дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да 
отговарят на изискванията по Наредбата за отработените масла и отпадъчните 
нефтопродукти и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за 
съхраняване на отпадъци съгласно изискванията на  ЗУО. 

 
чл. 39. (1) Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които 

пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на кмета 
на общината информация за местата по чл. 38, ал. 1 от Наредбата. 

 
(2) Информация по ал. 1 се оповестява на интернет страницата на общината, като се 

актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 40. Забранява се:  
 
1. изоставянето и изхвърлянето на отработени моторни масла, извън определените за 

целта места; 
2. изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в 

канализационните системи и на места за обществено ползване, както и директно върху 
почвата; 

3. съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който води 
до замърсяване на почвата; 

4. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за 
целта и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания; 

5. съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито. 
6. нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, образувани от извършването на 

дейности по третиране и транспортиране на отработени масла. 
7. изхвърляне на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци. 
8. третирането, включително изгаряне 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.  

9. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, 
непритежаващи документ издаден съгласно изискванията на ЗУО. 

10. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, 
както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще 
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възпрепятства тяхното оползотворяване освен в случаите, когато това технически е 
неизпълнимо и икономически неприложимо. 

 
Раздел пети 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 
СРЕДСТВА 

 
чл. 41. (1) Кметът на община Казанлък: 
 
1. Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и местата за предаване на излезли от употреба моторни превозни 
средства ИУМПС, върху общински имоти на територията на общината, в съответствие с 
програмата за управление на отпадъците и. настоящата наредба, в случаите, когато 
икономическите оператори не са изградили площадки за събиране и съхраняване и на 
центрове за разкомплектоване на ИУМПС. 

2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДвП и 
предаването им в центрове за разкомплектоване, за което длъжностните лица, определени 
от кмета на общината уведомяват звено "Пътна полиция" при областната дирекция на 
Министерството на вътрешните работи – Стара Загора или областната дирекция на 
Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

 
(2) Извършва дейностите по ал. 1, т. 1 и т. 2 като сключва договор с: 
 
а) организации по оползотворяване на ИУМПС и/или  
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 
 
(3) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко: 
 
1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на община 

Казанлък; 
2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на 

територията на община Казанлък; 
3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по 

прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и 
информационни кампании и работа с обществеността. 

 
(4) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на 

ИУМПС на територията на общината за година. 
 
чл. 42. Собствениците на ИУМПС: 
 
(1) Са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване. 
 
(2) С прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета съгласно чл. 18а, 

ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45/2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от 
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движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за 
регистрираните ППС, са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или 
в центрове за разкомплектоване. 

 
(3) Могат да ги съхраняват в собствен или съсобствен имот до предаването им на 

местата по ал. 1. 
 
(4) В случай че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост 

собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център 
за разкомплектоване на ИУМПС. 

 
(5) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, 

когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или 
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен, се прилага 
процедурата съгласно Закона за движението по пътищата. 

 
чл. 43. (1) Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС се 

извършват от лица, притежаващи документ за съответната дейност, издаден по реда на ЗУО. 
 
(2) Операторът на центъра за разкомплектоване или операторът на площадката за 

събиране и съхраняване на ИУМПС издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за 
разкомплектоването му съгласно изискванията на Наредбата за излезлите от употреба 
моторни превозни средства. 

 
(3) Удостоверението по ал. 2 е условие за прекратяване на регистрацията съгласно чл. 

18а, ал. 2, т. 3 и чл. 18б, ал. 1, т. 5 и 6 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, 
отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и 
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни 
превозни средства   

(4) Удостоверението по ал. 2 съдържа: 
 
1. наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето, 

издаващо удостоверението; 
2. в случаите по ал. 8 - наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектоване; 
3. наименование на компетентния орган, издал документа по чл. 35 от ЗУО, номер и 

дата на издаването му; 
4. номер и дата на издаване на удостоверението; 
5. име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя 

или собственика на ИУМПС; 
6. марка за националност и регистрационен номер на превозното средство (прилага се 

свидетелството за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за 
разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било унищожено); 

7. категория на превозното средство, марка и модел; 
8. идентификационен номер на превозното средство (рама); 
9. маса на МПС от свидетелството за регистрация, част Г, позиция (G) и маса на 

претегленото ИУМПС при приемането му; 
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(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаване на удостоверението по ал. 2. 
 
(6) Собственикът на ИУМПС представя удостоверението по ал. 2 като неразделна част 

от документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. 
за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни 
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните 
пътни превозни средства   

 
(7) Операторът на площадка за събиране и съхраняване издава удостоверение по ал. 2 

само от името на оператор на център за разкомплектоване на базата на сключен договор за 
предаване на ИУМПС на центъра.  

 
(8) За едно ИУМПС, прието на площадка за събиране и съхраняване или в център за 

разкомплектоване, се издава само едно удостоверение за разкомплектоване. 
 
(9) За изоставените регистрирани МПС се издава удостоверение по ал. 2 само от 

оператор на център за разкомплектоване, като се попълват данните за МПС, които са 
известни. 

 
(10) Лицата по ал. 1 са длъжни да: 
 
1. осъществяват конкретната дейност в съответствие с изискванията на Наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства; 
2. приемат ИУМПС на площадка за временно съхраняване и/или център за 

разкомплектоване, и съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС; 
3. водят отчетни книги по Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри; 
4. предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от три месеца от датата на 

приемането на ИУМПС на площадката за временно съхраняване; 
5. освободят ИУМПС до 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал 

връщането преди изтичането на срока по т. 4 и е заплатил разходите по принудителното 
преместване и временното съхраняване, както и глобата (имуществената санкция). 

 
чл. 44. (1) Упълномощените със заповед на кмета на общината длъжностни лица 

предприемат действия по установяване местоположението на ИУМПС (собствеността на 
терена). На установените ИУМПС се залепва стикер - предписание. 

 
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят констативен протокол за техническото 

състояние на ИУМПС в два екземпляра, в който се отбелязва датата на предписанието по ал. 
1. Собствениците на ИУМПС се уведомяват по реда на АПК, като при поискване от 
собственика или от упълномощено от него лице, им се предоставя екземпляр от протокола. 

 
(3) С поставянето на стикер-предписание по ал. 1 за преместване на ИУМПС, започва 

да тече 14-дневен срок за преместване на МПС. 
 
(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не 

спира изпълнението на предписанието по ал. 1. 
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(5) В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа 

на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, кметът на общината 
или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително преместване 
на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на 
ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. 

 
(6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и 

притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на 
дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на 
ИУМПС, за сметка на собственика. 

 
(7) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде 

уведомен поради обективни причини, към констативния протокол по ал. 2, се прилагат 
документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на 
собственика. В тези случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 15 дни след 
поставяне на таблото за обявление и интернет страницата на община Казанлък, считано от 
датата на поставянето й. 

 
(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по 

ал. 3, контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на административно 
нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на 
Закона за административните нарушения и наказания. 

 
чл. 45. Забранява се: 
 
1. разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост; 
2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават документ по чл. 35 от Закона 

за управление на отпадъците; 
3. предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от 

предвидените в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. 
 

Раздел шести 
УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ 

 
чл. 46. (1) Кметът на община Казанлък: 
 
1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, когато същите се 

разполагат върху общински имот; 
2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за 
извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за 
оползотворяване или обезвреждане с: 

а) организация по оползотворяване на ИУГ; 
б) лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си по Наредбата за 

изискванията за третиране на ИУГ индивидуално. 
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(2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, на интернет 
страницата на общината се публикува информация за местоположението на местата и 
условията за приемане на ИУГ, която се актуализира при всяка промяна. 

 
чл. 47. (1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми са длъжни да: 
 
1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на 

продажба и смяна на гумите; 
2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за 

възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ. 
3. да имат сключен договор с организация за оползотворяване или обезвреждане на 

ИУГ 
(2) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане. 
 
чл. 48. (1) Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране 

и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които 
са разположени съоръжения и/или инсталации за оползотворяване или обезвреждане на 
ИУГ, за което се изисква документ съгласно ЗУО. 

 
(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където 

се образува отпадъка, включително в местата за смяна и/или продажба на гуми. 
 
(3) За извършване на дейности по събиране и съхраняване на ИУГ в местата по ал. 2 не 

се изисква документ издаден съгласно разпоредбите на ЗУО. 
 
чл. 49. Забранява се: 
 
1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на ИУГ 
2. паленето и изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават 

съответното разрешение, издадено по реда на ЗУО. 
3. предаването на ИУГ на лица, непритежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 
4. изхвърлянето на ИУГ в съдовете за битови отпадъци и съдовете за разделно събиране 

на отпадъци на територията на община Казанлък 
 

Глава четвърта 
УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ 

 
чл. 50. Кметът на община Казанлък:  
 
1. организира общинска система за разделно събиране на биоотпадъци от поддържане 

на обществени площи, паркове, градини, междублокови пространства, хранителни и 
кухненски отпадъци от ресторанти, заведения за обществено хранене, търговски и др. 
обекти на територията на общината; 
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2. осигурява условия, при които притежателите на битови биоотпадъци, включени в 
системата по т. 1, се обслужват от лица, на които е предоставено право да извършват 
дейности по тяхното събиране, транспортиране и предаването им за оползотворяване и/или 
обезвреждане. 

3. отговаря за разделното събиране и съхраняване на битови биоразградими отпадъци 
от домакинствата, в това число определя местата за разполагане на необходимите елементи 
на системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или 
анаеробно разграждане. 

 
чл. 51. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, 

междублокови пространства се събират разделно на места, определени от кмета на 
общината или упълномощени от него длъжностни лица и се транспортират до съоръжения 
за третиране, посочени от кмета на общината. 

 
(2) Биоотпадъците от зелени площи частна собственост, обхванати от общинската 

система за разделно събиране се събират разделно, като се предават на места, определени от 
кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица или се компостират на 
място. 

 
(3) Биоотпадъците по ал. 1 и 2 се третират чрез компостиране и анаеробно разграждане 

по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда. Дейностите се 
извършват при спазване изискванията на ЗУО, Наредбата по чл. 43, ал. 5 от ЗУО и 
разпоредбите на настоящата Наредба. 

 
(4) Обслужването на съдовете за събиране на биоотпадъците се извършва по одобрен от 

кмета на общината график. 
 
(5) Информация по ал. 2 и 3 се оповестява на интернет страницата на общината ,като се 

актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 52. (1) Хранителните и кухненски биоотпадъци от лицата, при чиято дейност се 

образуват битови биоотпадъци и са обхванати от общинската система за разделно събиране 
на биоотпадъци по чл. 51 от Наредбата, се събират разделно, при източника на образуване. 

 
(2) Отпадъците по ал. 1 се събират в специализирани съдове за събиране на 

биоотпадъци - контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за 
еднократна употреба или други подходящи съдове. 

 
(3) Хранителните и кухненски биоотпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, 

столове и кетъринг, търговски обекти и други, които не са обхванати от общинската система 
за разделно събиране на биоотпадъци, се събират разделно в специализирани контейнери на 
място на образуване и се предават за транспортиране и последващо третиране. 

 
(4) Съдовете за многократно използване по ал. 2 трябва:  
 
1. да са кафяви;  
2. да са влагоустойчиви; 
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3. да са достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални 
условия на ползване; 

4. да се затварят плътно; 
5. да се почистват лесно; 
 
6. да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, съдържащ информация за вида на 

събираните в тях биоотпадъци. 
 
(5) Системата по ал. 1 се въвежда със заповед на кмета на общината, като в нея се 

включват заведения за обществено хранене, търговски обекти, всички училища, детски 
градини, пазари, хотели, лечебни заведения и други обекти на територията на общината, при 
дейността на които се образуват хранителни и кухненски биоотпадъци. 

(6) Обхватът на системата по ал. 1 се определя със заповед на кмета на общината, като 
може да бъде разширен с включване и на домакинствата на територията на общината. 

(7) Лицата генериращи биоотпадъци могат да сключват индивидуални договори с 
организации за извършване на дейности по разделно събиране и транспортиране на 
биоотпадъци. 

 
чл. 53. Съдовете за разделно събиране на биоотпадъците по чл. 52, ал. 4 от Наредбата се 

предоставят от ОП „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“, по Заповед на 
кмета на общината или от лицата, изпълнители по индивидуални договори за извършване на 
дейности по разделно събиране и транспортиране на биоотпадъци. 

 
чл. 54. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на биоотпадъци 

са длъжни да: 
 
1. осъществяват своята дейност при наличие на издаден документ по чл. 35 от ЗУО; 
2. използват специализирани транспортни средства, като не допускат замърсяване 

компонентите на околната среда и не смесват разделно събрани биоотпадъци с други 
отпадъчни потоци; 

3. поставят обслужените съдове на определените за целта места; 
4. представят за съгласуване с кмета на общината или с определени от него длъжностни 

лица график и маршрут за събиране и транспортиране на биоотпадъците до съоръжения за 
последващото им третиране, както и всяко изменение на графика и маршрута; 

5. спазват съгласувания с кмета на общината или определено от него длъжностно лице, 
график и маршрут по т. 4; 

6. транспортират биоотпадъците до определеното от кмета на общината съоръжение за 
третиране. 

7. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на 
смесени битови отпадъци; 

 
чл. 55. Лицата, притежатели на биоотпадъци и обхванати от организираната общинска 

система за разделно събиране са длъжни да: 
 
1. определят лица, отговорни за разделното събиране на хранителни и кухненски 

биоотпадъци; 
2. определят места за разполагане на съдовете за биоотпадъци, като не допускат 
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достъпа на външни лица и животни до съдовете; 
3. изхвърлят образуваните хранителни и кухненски биоотпадъци в предоставените им 

специализирани съдове; 
4. предават и/или изхвърлят биоотпадъците от зелени площи на определените от кмета 

на общината места; 
 
5. опазват съдовете за биоотпадъци, като не допускат повреждането им. 
 
чл. 56. Забранява се: 
 
1. повреждането на съдовете за биоотпадъци, както и неконтролираното изгаряне на 

отпадъците в тях или извън тях; 
2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 
3. изхвърлянето на биоотпадъци в съдовете за събиране на смесени битови отпадъци 

при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци; 
4. изхвърлянето на биоотпадъци в съдове за разделно събиране на отпадъци; 
5. изхвърлянето на биоотпадъци от поддръжката на зелените площи (клони, шума и 

дървесни отпадъци), извън определените за целта места. 
6. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин в 

случай, че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната. 
 

Глава пета 
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

 
чл. 57. (1) Кметът на община Казанлък отговаря за: 
 
1. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси 

до съоръжения/площадки, места отговарящи на изискванията и притежаващи разрешителни 
по реда на Закона за управление на отпадъците; 

2. предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното 
премахване на строежи, оползотворяването на материалите и за влагане на рециклирани 
строителни материали, включително за покриване на разходите за извършване на 
дейностите по транспортиране и третиране; 

3. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината. 

 
(2) Разходите по ал. 1, т. 2, се заплащат от извършителя на незаконния строеж или 

собственика на сградата. 
 
(3) В случай на получен сигнал за нерегламентирано изхвърляне на строителни 

отпадъци върху имоти частна, общинска или държавна собственост, кмета на общината 
разпорежда проверка и предприема действия по установяване на причинителя на 
отпадъците и по почистване на замърсяването. 

 
чл. 58. (1) Извършването на дейностите по събиране, транспортиране и предаване за 

последващо третиране на строителни отпадъци и изкопани земни маси, е задължение на 
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възложителя на строителни и монтажни работи, с изключение на случаите, когато 
строителните отпадъци са образувани от домакинствата на територията на общината. 

 
(2) Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от 

премахването на строежите се извършват от лица, притежаващи документ издаден по реда 
на ЗУО, въз основа на писмен договор, с възложителя на строежа или притежателя на 
строителните отпадъци. 

 
чл. 59. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, разрушаване на сгради 

и/или доброволно премахване на строежи, извършва дейността си по начин, осигуряващ 
последващото оползотворяване, в т. ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в 
съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му.  

 
(2) Възложителят на строителни и монтажни работи е отговорен за изпълнението на 

целите, свързани с подготовката 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 включително за покриване на разходите за извършване на дейностите по 
транспортиране и третиране. 

 
(3) При възлагането или извършването на строителни или монтажни работи или 

премахване на строежи, е необходим план за управление на строителни отпадъци, в 
случаите, когато такъв се изисква. 

 
чл. 60. (1) Възложителят на строителни и монтажни работи, с изключение на всички 

текущи ремонти, и възложителят на дейности по премахване на строежи изготвят план за 
управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени в Наредбата за 
управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

 
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага за: 
 
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м; 
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;  
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м; 
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;  
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;  
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни 

линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 
третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в 
урбанизирани територии;  

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни 
мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 
топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 
третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън 
урбанизирани територии;  
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8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването 
и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, 
електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната 
дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии; 

 9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на 
пътища с дължина до 500 линейни метра;  

10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, 
когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;  

11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;  
12. всички текущи ремонти. 
 
 (3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал. 1 се включва в обхвата на 

инвестиционните проекти, а за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен 
проект, се изготвя като самостоятелен план. 

 
(4) Планът за управление на строителните отпадъци за строежи, за които се изисква 

одобрен инвестиционен проект, се одобряват по реда на Закона за устройство на 
територията от органа отговорен за тяхното одобряване.  

 
(5) Планът за управление на строителните отпадъци за обекти, за които не се изисква 

одобрен инвестиционен проект, се одобрява от кмета на общината или упълномощено от 
него длъжностно лице. 

 
(6) Компетентните органи по ал. 4 и ал. 5 могат да изискват предоставяне на 

допълнителна информация и/или отстраняване на нередности, в случай на несъответствие с 
изискванията на Наредбата за строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, като изпращат мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от 
получаване на плана. 

 
(7) Компетентните органи по ал. 5 одобряват плана за управление на строителни 

отпадъци или мотивирано отказват одобрението му в срок до един месец от получаването на 
плана или от отстраняване на нередностите. 

 
(8) Одобрението на плана включва проверка на съответствието с целите за рециклиране 

и оползотворяване на строителни отпадъци, като отказът за одобрение може да бъде 
обжалван по реда на АПК.  

 
(9) Изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват: 
 
1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад по 

чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо строителен 
"надзор, в който се описва .изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 
строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни материали при 
изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични счетоводни документи, 
доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или 
регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци; 
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2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на 
общината по образец съгласно наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, в който се описва 
изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и 
целите за влагане на рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като 
се прилагат и копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на 
отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване 
на дейности с отпадъци. 

 
(10) Документи по ал. 9, с които се удостоверява изпълнението на плана за управление 

на строителните отпадъци се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или 
плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната 
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват 
строително-монтажните работи или разрушаването. 

 
(11) Отговорното по ал. 1 лице е длъжно да изготви транспортен дневник на строителни 

отпадъци по време на СМР и премахване на строежи, съдържащ информация за лицата, 
извършващи транспортиране и лицата, на които се предават строителните отпадъци. 

 
чл. 61. 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. 62. (1) Строителните отпадъци и изкопаните земни маси се транспортират от лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, след издаване от Общинска администрация на 
разрешително и пропуск с посочен в него маршрут 

 
(2) Заявление за издаване на разрешителното по ал. 1 се подава, след издаване на 

разрешение за строеж, с приложен писмен договор по чл. 60, ал. 2 от възложителя на 
строежа и/или на дейности по премахване на строежи . 

(3) В случаите, когато не се изисква издаване на разрешение за строеж, заявление за 
издаване на разрешителното по ал. 1 сe подава пред кмета на общината от лицата, при чиято 
дейност се образуват строителни отпадъци или от лицата, притежаващи документ, издаден 
по реда на ЗУО. 

(4) Компетентните органи по ал. 3, определят маршрута за транспортиране на 
строителни отпадъци до инсталации и/или съоръжения за третиране и за транспортиране на 
земни маси до определените за това места.  

(5) Транспортиране на ИЗМ и /или СО за насипване на частен имот да се извършва:   
1. от лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 
2. имотите да отговарят на условията по ЗУТ за изграждане на насип или за започване 

на строителни дейности. 
3. на лицата по т.1 се издава разрешително и пропуск с определен маршрут за 

транспортиране от общинска администрация, при представяне на договор между 
собственика на имота и превозвача, след проверка дали имота отговаря на изискванията 
определени в ЗУО, ЗУТ и настоящата наредба. Разрешителното се издава на името на 
собственика на имота за определен срок, не по-голям от три месеца. 

4. Пропускът е неразделна част от разрешителното по т.3, като в него освен маршрут за 
движение, се вписват и регистрационните номера на автомобилите, които ще превозват СО 
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и/или ИЗМ до съответния имот. Срокът на валидност на пропуска не трябва да надвишава 
срокът на разрешителното. Лицата извършващи транспортирането са длъжни да съхраняват 
пропуска в транспортното средство и да го представят при поискване на контролните 
органи. 

5. За издаването на разрешителното и пропуска по т.3, собственикът на имота заплаща 
такса определена в Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Казанлък 

 
(6) Копие от издадените разрешително и пропуск за извозване на строителни отпадъци 

и изкопни земни маси е неразделна част от документацията за откриване на площадка.  
(7) Разходите за извършване, на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци и изкопани земни маси са за сметка на възложителя на строителни и 
монтажни работи. 

 
чл. 63. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от 

ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да: 
 
1. събират строителните отпадъци на територията: на имота, като не се допуска 

разпиляването им до изхвърлянето им по реда на тази наредба; 
2.  да извозват без издадено разрешително и пропуск ИЗМ и/или строителни отпадъци 

на определеното от кмета на общината депо в количество до 1 тон, като отпадъка се 
тегли и се заплаща на място. 

3.  да ползват специализиран контейнер за съхранение на ИЗМ и СО, срещу 
заплащане.  

4. предават строителни отпадъци на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 
 
(2) Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица 

осъществяващи контрол по настоящата Наредба да подават информация за лицата, които 
извършват ремонтни дейности в съответната етажна собственост. 

 
чл. 64. Лицата, извършващи строително-монтажни работи и транспортиране на 

строителни отпадъци и изкопани земни маси са длъжни да: 
 
1. спазват йерархията при управлението на строителните отпадъци; 
2. не допускат натрупването и/или разпиляването на строителни отпадъци и извън 

границите на обектите и строителните площадки; 
3. почистват обекта и прилежащите му територии по време и след приключване на 

СМР; 
4. транспортират строителни отпадъци и изкопани земни маси в транспортни средства с 

уплътнени каросерии и/или с предпазни мрежи или чергила; 
5. спазват определеният им маршрут, отразен в пропуска за транспортиране на 

строителните отпадъци и/или земни маси от строителният обект до определените в 
разрешителното места за депониране. 

6. почистват ходовата част на транспортните средства преди излизането им от 
строителния обект; 

7. не допускат смесване на изкопани земни маси с други строителни отпадъци; 
8. извършват строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти с 
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поставена плътна ограда; 
9. извършват строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти като 

поставят информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на 
инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура). 

 
чл. 65. Забранява се: 
 
1. натрупването и/или разпиляването на строителни отпадъци извън границите на 

обектите и строителните площадки; 
2. замърсяването на обекта и прилежащите територии след приключване на СМР; 
3. транспортирането на строителни отпадъци и изкопани земни маси в транспортни 

средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила; 
4. транспортирането на строителни отпадъци и изкопани земни маси без издаден 

документ по чл. 35 от ЗУО и издадени разрешително и пропуск по реда на Наредбата; 
5. изхвърлянето на строителни отпадъци и изкопани земни маси извън определените в 

разрешителното места. 
6. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти; 
7. напускането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова 

част; 
8. смесване на изкопни земни маси с други строителни отпадъци; 
9. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти без 

плътна ограда; 
10. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни обекти 

без информационно-указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на 
инвеститора (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура); 

11. изхвърлянето на изкопни земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, 
пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета; 

12. изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци; 
13. изхвърлянето на изкопни земни маси и/или строителни отпадъци извън 

определените за целта места 
 

Глава шеста 
ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 
чл. 66. Кметът на община Казанлък: 
 
(1) Възлага почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други 

територии, предназначени за обществено ползване и за почистване от отпадъци на 
общинските пътища; 

 
(2) Предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища чрез:  
 
1. осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол; 
2. поставяне на информационни табели, указващи размера на глобите при нарушения; 
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(3) Организира почистването на установени замърсявания; 
 
(4) Кметът на Общината съдейства на организации и лица, извършващи доброволчески 

акции по почистване на отпадъци на обектите по ал. 1, горски и защитени територии на 
територията на община Казанлък. Последващи действия със събрания отпадък в 
съответствие с Наредбата, включително разделното му събиране се организират от Кмета на 
Общината. 

 
(5) Лицата по ал. 4 уведомяват предварително общинската администрация за времето и 

териториалния обхват на планираната акция по почистване, освен ако същата не е огласена 
чрез средствата за масово осведомяване. Уведомяването се извършва писмено, вкл. по 
електронна поща или факс, или устно по телефона. 

 
чл. 67. Информация по чл. 66 от Наредбата се оповестява на интернет страницата на 

общината като се актуализира при всяка промяна. 
 
чл. 68. Лицата, на които са възложени дейности по почистване са длъжни да: 
 
1. извършват всички дейности, съгласно одобрени от кмета на общината маршрути и 

графици; 
2. използват специализирана техника и изпълняват дейностите така, че да не 

замърсяват околната среда чрез запрашаване и/или натрупване на отпадъци от почистването 
по уличните платна, тротоарите и зелените площи; 

3. транспортират събраните при почистването отпадъци до съоръжения за 
оползотворяване и/или обезвреждане, определени от кмета на общината. 

 
чл. 69. Лицата извършващи дейности с отпадъци на територията на община Казанлък 

са длъжни да почистват и поддържат чисти местата за събиране на отпадъци и площадките и 
да не замърсяват пространството около тях. 

 
чл. 70. (1) Всички собственици или ползватели на недвижими имоти или на части от 

тях, са длъжни да: 
 
1. опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както и в 

прилежащи площи; 
2. почистват териториите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и 

ледените висулки от сградите, нарушена мазилка и други застрашаващи живота и здравето 
на преминаващите хора и животни; 

3. спазват регламентирания в настоящата Наредба ред за събиране, транспортиране и 
предаване за последващо третиране на отпадъците.  

 
(2) В сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на задълженията по ал. 1, 

отговорност носят техните редовно избрани представители (управители, председатели). 
 
(3) Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, улични 

платна и др. терени - общинска или частна собственост, ползвани за търговска дейност на 
открито, е задължение на лицата извършващи съответната дейност.  
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(4) Всички собственици, ползватели, лица, които фактически владеят или държат, 

независимо на какво основание, недвижими имоти или части от тях, намиращи се в райони 
без изградена канализационна система, са длъжни да почистват черпателните (септичните) 
шахти. 

 
чл. 71. (1) Когато причинителят на замърсяване с отпадъци в имот общинска 

собственост, не бъде установен в срок от 30 дни кметът или оправомощено от него 
длъжностно лице организира почистването на замърсяването. 

 
(2) Кметовете /кметските наместници/на населени места предоставят на кмета на 

общината информация за установени замърсявания на територията на населеното място, 
ежемесечно. 

 
чл. 72. Собственикът, ползвателят, лице, което фактически владее или държи 

недвижим имот или част от него, на чиято територия е установено замърсяване е длъжен да 
организира почистването му. 

 
чл. 73. Забранява се: 
 
1. изхвърлянето на отпадъци извън определените от кмета на общината места, 

инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване; 
2. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки, извън 

необходимото технологично време за извършване на товаро-разтоварни работи; 
3. миенето и ремонтирането на моторни превозни средства, с които се замърсяват 

улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите 
пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми; 

4. изхвърлянето на строителни отпадъци, отпадъци от селскостопанска дейност, 
оборски тор и трупове на животни, в съдове за отпадъци, около тях и на местата за 
обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни 
корита и дерета, и всички комуникации, свързващи отделните имоти; 

5. изхвърлянето на отпадъци в речните корита и дерета;  
6. нерегламентирано изгаряне на отпадъци; 
7. напускането на транспортни средства със замърсена ходова част от строителни и 

други обекти, на които се извършват строително-монтажни работи, изкопни работи, 
товаро-разтоварни дейности и др. водещи до замърсяване на пътните платна и/или местата 
за обществено ползване. 

 
Глава седма 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО 
СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА, В ТОВА ЧИСЛО 
ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ 

ОТПАДЪЦИ 
 
чл. 74. Функционирането на площадките за третиране на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата, в това число едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други отпадъци се 
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осъществява съгласно условията в издадените по чл. 35 от ЗУО разрешителни. 
 
чл. 75. (1) Всяка площадка за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и 

стъкло от физически и юридически лица подлежи на вписване в регистър, поддържан от 
определени от кмета на общината длъжностни лица. 

 
(2) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 подават заявление по образец до кмета на 

общината, по ред и в срок, определен със заповед на кмета на общината; 
 
(3) Информация по ал. 1 и чл. 7б се оповестява на интернет страницата на общината и 

на интернет страниците на районните администрации, като се актуализира при всяка 
промяна. 

 
чл. 76. (1) Лицата извършващи дейности с битови отпадъци, в т. ч. биоотпадъци, 

отпадъци от опаковки, отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и др. 
видове разделно събрани отпадъци са длъжни да представят информация в общината, по 
ред, определен със заповед на кмета на общината. 

 
(2) Информацията за дейностите по отпадъците задължително обхваща: количество и 

произход на отпадъците, както и други данни, определени със заповедта на кмета на 
общината по ал. 1. 

 
чл. 77. (1) Дейностите с ОЧЦМ и отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и 

ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно 
устройствен план са допустими производствени и складови дейности и на обекти на 
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да 
отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. 

 
(2) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите на обратно приемане на отпадъци от 

метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА на мястото на продажба на съответните продукти. 
 
(3) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер след представяне 

на декларация за произход. 
 
(4) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 3 се извършва на площадките, 

определени от кмета на общината или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от 
домакинствата, организирани от община Казанлък, безвъзмездно за всяка от страните. 

 
(5) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер /включително 

тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи 
на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния 
железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и 
съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от 
пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от 
уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на 
металосъдържащи паметници или части или елементи от тях/ се извършва само при наличие 
на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и/или въз 
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основа на сключен писмен договор. 
 
(6) Сертификатът и декларацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, 

утвърден от министъра на околната среда и водите. 
 
(7) Отпадъците по ал. 5 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от 

останалите ОЧЦМ. 
 
(8) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път. 
 

Глава осма 
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
РАЗДЕЛ I 
КОНТРОЛ 

 
чл. 78. (1) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице 

контролира: 
 
1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване, 

транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 
2. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински и/или 

регионални депа; 
3. площадките за дейности с ОЧЦМ; 
4. спазването на изискванията, определени в тази Наредба.  
 
(2) Кметът на общината организира контролира закриването, рекултивацията на 

терените и последващия мониторинг на депа за битови и строителни отпадъци на 
територията на общината или на регионалното сдружение. 

 
(3) Длъжностните лица по ал. 1 контролират изпълнението на всички изисквания и 

задълженията, произтичащи от тази наредба от всички физически и юридически лица, 
извършващи дейности с отпадъци. 

 
(4) Длъжностните лица по ал. 1 поне веднъж годишно извършват проверка на 

документите, които се изискват от ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата, при чиято дейност се образуват 
отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци. 

 
(5) Проверката на място е независима от проверката по ал. 4 и се осъществява поне 

веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания 
или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва с 
участието на поне един свидетел. 

 
(6) Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право: 
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1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност; 
2. да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните изисквания 

трябва да се намират в мястото на проверката; 
3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;  
4. да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или изисква 

специални знания. 
 
(7) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, 

удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се 
определя 7-дневен срок за представянето им. 

 
чл. 79. (1) При извършване на проверките длъжностните лица по чл. 78, ал. 1 съставят 

констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при 
констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за 
отстраняване на нарушенията. 

 
(2) За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за 

извършване на дейности с ОЧЦМ, кметът на общината уведомява в 14-дневен срок 
Директора на РИОСВ – Стара Загора, като му изпраща всички документи. 

 
(3) За извършване на контролните дейности към общинската администрация могат да 

се създават и специализирани звена, които да се финансират от общинския бюджет. 
 
чл. 80. Длъжностните лица по чл. 78, ал. 1 от Наредбата контролират изпълнението на 

всички задължения и изисквания, произтичащи от тази Наредба, като извършват проверки 
по документи, на място по предложения и сигнали на граждани, юридически лица и други. 

 
 
 

Раздел II 
АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 
чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което: 
 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 
 
2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се 
изискват; 

 
3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 

съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно хипотезите на чл. 42, ал. 1 от 
Наредбата; 

 
4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 

събиране в контейнери за смесени битови отпадъци или ги смесва с други материали или 
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отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, 
когато в конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на 
съответните масово разпространени отпадъци; 

 
5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци; 
 
6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
 
7. изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да 

му е възложено тяхното обслужване. 
 
(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, 

установени при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението 
глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания. 

 
(3) Фишът трябва да съдържа: 
 
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата; 
 
2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес; 
 
3. датата и мястото на извършване на нарушението; 
 
4. законовите разпоредби, които са били нарушени виновно; 
 
5. размера на глобата, която следва да се заплати. 
 
(4) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата и от нарушителя. 
 
(5) Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, като на нарушителят се 

дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Издаден фиш, глобата по който не е 
платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се събира по съответния 
ред. 

 
(6) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на 

наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.  
 
(7) Наказва се с глоба от 1 400 до 4 000 лв. физическо лице, което: 
 
1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход или откаже да попълни 

такава или е попълнило неверни сведения в декларацията; 
 
2. предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно 

разрешително, издадено съгласно разпоредбите на ЗУО; 
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3. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без 
разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;  

 
4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер 

 
(8) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба, както следва: 
 
1. по ал. 1 - в размер от 600 до 2 000 лв.; 
 
2. по ал. 7 - в размер от 2 800 до 8 000 лв. 
 
чл. 82. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 
 
1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава 

разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци; 
 
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране 

на неопасни отпадъци. 
 
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 
 
1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;  
 
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране 

на опасни отпадъци. 
 
чл. 83. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо 

лице, което: 
 
1. извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение; 
 
2. извършва продажба на ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от собствено 

производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение; 
 
3. приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за 

произход или без писмен договор; 
 
4. непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на 

ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства; 
 
5. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, или не 

представи в указания от тях срок отчетни документи за приетите, внесените, предадените и 
изнесените ОЧЦМ или други документи, които е длъжен да води; 

 
6. сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички 
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изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък; 
 
7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните 

количества ОЧЦМ и/или не предприеме необходимите действия за почистване на 
съответната площадка;  

 
8. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход; 
 
9. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер 
 
(2) За нарушенията по ал. 1, т. 1-3, 5, 6, 8, 9 се налагат имуществени санкции в размер от 

30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 3 000 до 10 000 лв. 
 
(3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1-3, 5, 6, 8, 9 се налага имуществена санкция в 

размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 6 000 до 20 000 лв. 
 
чл. 84. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5 000 до 10 000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което: 
 
1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на строежи 

без наличие на план за управление на строителните отпадъци в случаите, когато такъв се 
изисква; 

 
2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с Наредбата за 
управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали  

 
 
чл. 85. (1) За други нарушения на тази наредба, които не съставляват престъпления, 

физическите лица или длъжностните лица се наказват с глоба от 500 до 3 000 лв., а на 
юридическите лица или на едноличните търговци се налага имуществена санкция от 1 000 
до 6 000 лв. 

 
(2) При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в 

двойния размер по ал. 1. 
 
чл. 86. (1) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с акт на оправомощени 

от кмета на общината длъжностни лица.  
 
(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или оправомощено 

от него длъжностно лице. 
 
чл. 87. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на ЗАНН. 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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§ 1. По смисъла на тази наредба: 
 
1. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и 

кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 
промишленост.  

 
2. "Биоразградими отпадъци" са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон 
и други. 

 
3. "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от 

домакинствата". .  
 
4. "Брокер" е всяко физическо или юридическо лице, което организира 

оползотворяването или обезвреждането на отпадъците от името на други лица, 
включително тези брокери, които физически не притежават отпадъците. 

 
5. "Газоразрядни лампи" са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни 

лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се 
създава в резултат на електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари. 

 
6. "Данъчно задължени лица" са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти 

по чл. 11 от ЗМДТ (обн., ДВ, бр. 17 от 1997 г.). 
 
7. "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. 

 
8. "Едрогабаритни" са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не 

могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци или създават затруднения при 
товаренето им. 

 
9. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), 

отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО. 

 
10. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, монтажни възли и резервни части, 
които са част от ЕЕО по време на освобождаване на отпадъка. 

 
11. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита" е ИУЕЕО, 

образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или 
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юридическите лица.  
 
12. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, което произлиза от домакинства, както и 
от търговски, промишлени, институционални и други източници, което поради своите 
качества и количество е подобно на това от домакинствата. Излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване от бита, което е вероятно да бъде използвано както 
от домакинства, така и от различни от домакинствата потребители, при всички случаи се 
счита за ИУЕЕО от домакинства. 

 
13. "Излязло от употреба МПС" е отпадък, отговарящ на едно или повече от следните 

условия: 
 
а) МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за 

изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията 
и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 
от 2000 г.);  

 
б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от 

Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ 
преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост;  

 
в) МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или 

идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен 
ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска 
собственост; 

 
г) МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно 

съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване 
по чл. 15 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г.; 

 
д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 

от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г.; 
 
14. "Масово разпространени отпадъци" са отпадъци, които се образуват след употреба 

на продукти от многобройни източници на територията на цялата община и поради своите 
характеристики изискват специално управление. 

 
15. "Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване дори когато дейността 

има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 
 
16. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя 
печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно 
събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 
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17. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 
свойства, посочени в приложение № 3 на ЗУО (обн., ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г.). 

 
18. "Оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването 

на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да 
изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло. 

 
19. "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава 

или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 
 
20. "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби 

на ЗУО и включва: 
 
а) излезли от употреба моторни превозни средства;  
 
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.  
 
21. "Отпадъци от домакинствата" са отпадъците, образувани от домакинствата. 
 
22.“Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени от 

добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите им, 
бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен 
или битов характер с изключение на опасните отпадъци. 

 
23. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и 

цветни метали, получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в 
административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от 
черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за 
отдих и забавления. 

 
24. "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. 

 
25. "Площадка за третиране на отпадъци" е територия, на която с влязъл в сила ПУП се 

предвижда застрояване със съоръжения за третиране на отпадъци и/или поставяне на 
преместваеми такива. 

 
26. "Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите; или компонентите, 

които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени. 
 
27. "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. 
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28. "Подобни отпадъци" са отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с 
отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и отпадъци от 
селското и горското стопанство. 

 
29. "Предварително съхраняване" е дейност по съхраняване на отпадъци при мястото 

на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят 
за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане. 

 
30. "Предотвратяване" са мерките, взети преди веществото, материалът или продуктът 

да стане отпадък, с което се намалява: 
 
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите или 

удължаването на жизнения им цикъл; 
 
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и човешкото 

здраве, или 
 
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 
 
31. "Предварително третиране" са всички физични, термични, химични или 

биологични процеси, включително сортирането, които променят характеристиките на 
отпадъците, с цел да се намали обемът им или опасните им свойства, за да се улесни 
по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им. 

 
32. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до 

състояние, което го прави негоден за ползване, при спазване нормите за противопожарна 
безопасност, хигиена и безопасност на труда и на изискванията за опазване на околната 
среда. 

 
33. "Притежател на отпадъци" е причинителят на отпадъци или физическото или 

юридическото лице, в чието владение се намират те. 
 
34. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се 

образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който осъществява 
предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна на свойствата 
или състава на отпадъка. 

 
35. "Разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и 

естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране. 
 
36. "Рециклиране" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел 
или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 
оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни дейности. 

 
37. "Следексплоатационни грижи за депо за отпадъци" са дейностите по поддръжка на 
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площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и наблюдение на 
параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални отрицателни 
последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото здраве за 
определения от компетентните органи следексплоатационен период на депото. 

 
38. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране 

и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за 
третиране на отпадъци. 

 
39. "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането 

им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от: 
 
а) три години - при последващо предаване за оползотворяване; 
 
б) една година - при последващо предаване за обезвреждане. 
 
40. "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 
2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г.  

 
41. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в 

които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно 
събиране. 

 
42. "Съоръжение за третиране на отпадъци" е всяко строително съоръжение, 

инсталация или друго стационарно или преместваемо техническо съоръжение или 
оборудване, предназначено за извършване на дейности или операции по третиране на 
отпадъци, включително свързаните с него обслужваща техническа инфраструктура и 
спомагателни и обслужващи сгради, строителни съоръжения или преместваеми обекти. 

 
43. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го 

дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като 
самостоятелна дейност.  

 
44. "Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, 

включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 
 
45. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име и за 

своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези 
търговци, които физически не притежават отпадъците. 

 
46. "Управление на отпадъците" са събирането, транспортирането, обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези 
дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в 
качеството на търговец или брокер. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

 
§ 2. Изменения и допълнения ма наредбата се извършват по реда на приемането й в 

съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 
 
§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането й от общински съвет 

Казанлък  
§ 4. Наредбата е приета ….. 
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