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НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО, СЪБИРАНЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

РАЗДЕЛНОТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ПРЕТОВАРВАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И 

ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, 

ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, И ПОДДЪРЖАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 1 (1) Тази наредба урежда редът и условията за екологосъобразното управление на 

битови, строителни, биоразградими, масово разпространени, и опасни отпадъци на 

територията на Община Силистра,  във връзка дейностите по тяхното изхвърляне, събиране, 

включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане, 

както и формите на контрол върху тези дейности. 

 (2) Наредбата определя условията и изискванията свързани с: 

 т.1 поддържането и опазването на чистотата; 

 т.2 управлението на битовите отпадъци /БО/; 

 т.3 управлението на масово разпространените отпадъци /МРО/, в т.ч: 

 а/ отпадъци от опаковки /ООп/; 

 б/  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  /НУБА/,  излязло  от  употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,     отпадъчни нефтопродукти и отработени 

моторни масла, 

 в/  излезли  от  употреба  моторни  превозни  средства  /ИУМПС/  и  излезли  от 

употреба гуми /ИУГ/; 

 т.4 неопасни производствени отпадъци; 

 т.5 управлението на строителните отпадъци; 

 т.6 управлението на биоразградимите отпадъци; 

 т.7 управление на опасните отпадъци от бита. 

 (3) Наредбата регламентира правата и задълженията на общинската администрация, и 

на лица, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с ежедневното 

поддържане  и  опазване  на  чистотата  на  местата  за  обществено  ползване,  сградите, 

дворовете и прилежащите територии. 

 (4) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават 

на  територията  на    община  Силистра,  както  и  за  юридическите  лица,  осъществяващи 

дейност   на   нейна   територия,   независимо   дали   правят   това,   като   регистрирани   в 

Силистренски Окръжен съд или чрез свои поделения /клонове/. Разпоредбите на Наредбата са 

задължителни също така за организациите и учрежденията, развиващи дейност на територията 

на община Силистра. 

 (5) Наредбата определя вида на административните нарушения, които могат да бъдат 

извършени и размера на глобите/ санкциите, на които подлежат в тази връзка физическите и 

юридическите лица. 

 

 

 



 Чл. 2 (1) Компетентните органи по този наредба и лицата, при чиято дейност се 

образуват и/или третират отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при 

управлението на отпадъците: 

 

 т.1 предотвратяване на образуването им;  

 т.2 подготовка за повторна употреба; 

 т.3 рециклиране; 

 т.4 друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 

 т.5 обезвреждане. 

 (2) Отклонения от йерархията по ал. 1 се допускат за специфични потоци от отпадъци  

посочени  в  Глава  ІV,  когато  това  се  основава  на  съображения,  свързани  с жизнения цикъл 

на отпадъците, във връзка с  цялостното въздействие на образуването и управлението на 

такива отпадъци. 

 

 Чл.  3  (1)  Лицата, при чиято  дейност се образуват отпадъци, и  притежателите на 

отпадъци ги  третират самостоятелно или  ги  предоставят за  събиране,  транспортиране и 

третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с Закона за 

управление на отпадъците и под законовата нормативна уредба. 

 (2) Притежател на отпадъци е причинителят на отпадъци или физическото или 

юридическото лице, в чието владение се намират те. 

 (3)   Предаването  и   приемането  на  производствените,  строителните  и  опасните 

отпадъци  се   извършват  само   въз   основа  на   писмен   договор  с   лица,   притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35  от Закона за 

управление на отпадъците за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния 

код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 

 (4) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци са 

длъжни: 

 т.1  да  изпълняват  разпоредбите  за  събиране,  транспортиране  и  третиране  на 

отпадъците; 

 т.2 да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за 

третиране на отпадъци; 

 т.3 да предприемат всички мерки за несмесване на: 

 а) опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други отпадъци, вещества или 

материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества; 

 б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци; 

 т.4 да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде 

осигурено третиране в съответствие с изискванията на тази наредба и Закона за управление на 

отпадъците, на територията на Република България; 

 т.5 при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират 

безопасното им управление; 

 т.6 да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

 т.7  в  момента  на  поискването  да  осигуряват  достъп  на  контролните органи  до 

съоръженията, в които се образуват отпадъци, до съоръженията за съхраняване и 

третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците; 

 т.8 да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с 



опасни отпадъци; 

 т.9  да  предвидят  и  осъществят  необходимите  мерки  за  неразпространяване  на 

замърсяване след закриване на обектите и дейностите, както и на инсталацията или 

съоръжението за третиране на отпадъци; 

 т.10 да предвидят необходимите финансови средства за: 

 а) изпълнение на плана за мониторинг; 

 б) закриване на инсталацията или на съоръжението за третиране на отпадъци; 

 в) следоперативен мониторинг и контрол;  

 т.11 да уведомяват компетентните органи за предстоящи промени на суровините и 

технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на 

образуваните отпадъци и техните опасни свойства. 

 

 Чл. 4 (1) За  услугите по  събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и  обезвреждането  на  битови  и  строителни отпадъци, 

включително  биоотпадъци,  опасни  битови  отпадъци,  масово  разпространени  отпадъци, 

както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, юридическите и  

физически  лица  са  длъжни  да  заплащат  такса  по  реда,  предвиден  в  Наредбата  за 

определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Община 

Силистра. 

 (2) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на  

качествата  на  околната  среда  се  поемат  от  лицата,  в  чието  държане  се  намират 

отпадъците. 

 (3)  Всички  разходи  за  възстановяване  на  качествата  на  околната  среда  и  за 

разкриване на действителния причинител се възстановяват от него 

 (4)   Отстраняването   на   нерегламентирани   замърсявания   в   имоти   държавна   и 

общинска  собственост,  се  организира  и  провежда  от  съответните  администрации  със 

средства заделени за тази дейност по бюджета за съответната година. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОДДЪРЖАНЕ И 

ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

 

РАЗДЕЛ І. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 

 Чл. 5 (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните 

отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), подзаконовите нормативни актове към него и тази наредба. 

 (2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 

отпадъци се обслужва от лица по притежаващи разрешително дейности с отпадъци по чл. 35 от 

Закона за  управление на отпадъците, и на които е предоставено право да извършват дейности 

по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

 (3) Кметът на общината отговаря за: 

 т.1 осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и  

други; 

  т.2 събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други  



инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

 т.3  почистването  на  уличните  платна,  площадите,  алеите,  парковите  и  другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 

 т.4  избора  на  площадка,  изграждане,  експлоатация,  закриване  и  мониторинг  на 

депата за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването 

и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

 т.5   организирането   на   събирането,   оползотворяването   и   обезвреждането   на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на 

общината; 

 т.6 разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

 т.7 организирането 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; 

 т.8 изпълнението на решенията на общото  събрание на регионалните сдружения 

учредени в изпълнение на ЗУО и  съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба; 

 т.9  организирането  на  разделно  събиране  на  опасните  битови  отпадъци  извън 

обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или 

обезвреждане; 

 т.10 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; 

 т.11 осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;  

 т.12 почистването от отпадъци на общинските пътища; 

 т.13 поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на общината; 

 т.14 предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места 

и/или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 

 т.15 осигуряването на информация на обществеността по т. 1 – 15, чрез интернет 

страницата на общината, както и по друг подходящ начин; 

 

 Чл. 6 (1) Кметът на Общината изпълнява самостоятелно   задълженията си по чл.5, ал.2,  

или  сключва  договори  и  възлага  извършването  на  дейностите  по  управление  на битовите 

отпадъци на лица имащи разрешение по смисъла на чл. 35, от ЗУО, на които е предоставено 

право да извършват дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването или 

обезвреждането им. 

 (2)  Лицата, с които  кметът  на  Общината е сключил  договор по  ал.1,  изпълняват 

задълженията си в съответствие със сключения договор. 

 (3) В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци 

се определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването 

( в т.ч и зимното) на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

община   Силистра,   предназначени   за   обществено   ползване,   както   и   на   разделното 



събирането, на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата и на 

биоотпадъци. 

 

 Чл. 7  (1)  Кметът  на общината организира изпълнението  на  задълженията си  за 

участие в системите за разделно събиране по чл. 5, ал. 3, т. 6, като сключва договори при 

условия и ред, определен с решение на общинския съвет, със: 

 т.1 организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на 

глава пета, раздел ІІІ от ЗУО 

и/или 

 т.2 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и ІІ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, 

рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на общината, и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване 

на околната среда. 

 (2) С Договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от 

домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 

обществено  хранене,  търговските  обекти  и  обектите  за  отдих,  забавления  и  туризъм.  

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА- ПРИЧИНИТЕЛИ И/ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл. 8 Поддържането на чист и приветлив вид на територията на населените места е 

задължение на кметовете и кметските наместници,     ръководителите на учрежденията, 

организациите, всички юридически и физически лица, живущи и временно  пребиваващи или 

осъществяващи дейност на територията на Община Силистра. 

 

 Чл. 9 Притежателите и причинителите   на отпадъци са длъжни да спазват реда и 

условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, 

третирането, обезвреждането и оползотворяването на битови отпадъци(БО), строителни 

отпадъци(СО), масово разпространени отпадъци(МРО), биоразградими отпадъци(БРО), 

производствени отпадъци(ПО) и опасни отпадъци(ОО) съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците(ЗУО), подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба., 

като: 

 т.1  изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и 

съдействат за тяхното опазване. 

 т.2 не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да затварят 

капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях. 

 т.3 при възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно  

да  информират общинска  администрация,  както  и  да  предприемат  незабавно 

действия  за  ограничаване на  последиците от него  върху здравето  на  хората и  околната 

среда. 

 т.4  предават  образуваните от  тях отпадъци на  лица  имащи  разрешение по смисъла 

на  чл.  35,  от  ЗУО,  на  които  е  предоставено  право  да  извършват  дейности  по 

събирането, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането им, когато такова се 

изисква. 



 

 Чл. 10 (1) Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, 

са длъжни да почистват и  поддържат чистотата в сградите, незастроените части от имотите 

/дворовете/ и прилежащите към имотите им територии,  да почистват тротоарите от сняг и лед, 

а така също и ледените висулки от сградите и да спазват реда   за третиране на всеки конкретен 

вид отпадък определен от ЗУО подзаконовите нормативни актове и настоящата наредба. 

 (2) Всички физически и юридически лица, собственици, ползватели и наематели на 

недвижими имоти, в т.ч. и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят 

масово  разпространените отпадъци  /МРО/  и  други  рециклируеми  отпадъци  разделно  на 

определените за тази цел места. 

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

1 отговорност носят техните редовно избрани представители /управители, председатели/. 

 (4)  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 ползвателите. 

 (5) Почистването и поддържането на чистотата, в т. ч. осигуряването на съответни 

съдове за отпадъци в крайградски територии, паркови зони, градини и др. зелени площи е 

задължение       на       собствениците       и/или        лицата,       които       ги       стопанисват.  

 (6)  Собственици,  ползватели  и  наематели  на  недвижими  имоти,  намиращи  се  в 

райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват попивните, 

изгребните или септичните си ями. 

 (7) Собствениците на пътищата по чл.8 от Закона за пътищата отговарят за: 

 т.1  почистването   на   отпадъци   на   пътя,   земното    платно,   пътните 

съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и опорните пунктове за 

поддържане по смисъла на §1, т.1 - 3, 6, 9 и 10 от допълнителните разпоредби на Закона за 

пътищата. 

 т.2  осигуряването     на     съдове     за     събиране     на     отпадъците     и 

транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране. 

 

 Чл. 11 На територията на община Силистра се забранява: 

 т.1  Влизането  в  районите  на  депо  или  друго  съоръжения  за  третиране  на 

отпадъци, освен в случаите, когато отпадъците се разтоварват за обезвреждане. 

 т.2 Разтоварването на отпадъци извън определените от кмета на общината депа, 

инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване. 

 т.3 Разреждането или смесването на производствени и опасни отпадъци с други 

отпадъци  или  вещества  с  цел  постигане  на  критериите  за  приемане  на  отпадъците  в 

съоръжения за обезвреждане на БО и/или строителни отпадъци. 

 т.4 Предаването и приемането на производствени, строителни и/или опасни отпадъци 

без писмен договор 

 т.5 Извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без  лиценз от 

Министерството на икономиката и без регистрация по Търговския закон. 

 т.6 Упражняването на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от 

физически и юридически лица, които не притежават разрешение, съгласно чл.35, ал.1 от ЗУО. 

 т.7   Изгарянето   на   гуми,   отработени   масла   и   отпадъчни   нефтопродукти, 



селскостопански  и  други  отпадъци, освен  в  случаите,  когато  изгарянето  се  извършва  в 

специализирани съоръжения, за експлоатацията, на които са издадени съответните 

разрешения. 

 т.8 Заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки,    извън 

необходимото технологично време за извършване на товаро - разтоварни работи 

 т.9  Ползването  на  уличните,  тротоарни  и  зелени  площи  за  складиране  на 

строителни материали, разтвори, дърва и въглища и др. освен в специални контейнери след 

съответно разрешение от общинската администрация. 

 т.10   Изваждането   на   отпадъци   от   съдовете   за   отпадъци,   в   т.ч.   и   от 

специализираните за разделно събиране на масово разпространени отпадъци (МРО), освен 

от лицата, на които е възложено тяхното обслужване; 

 т.11 Умишленото увреждане на съдовете за БО и съдовете за  разделно събиране  

на МРО. 

  т.12 Паркирането на ППС (пътни превозни средства) по начин, който ще попречи  

на събирането и извозването на БО, а така също и възпрепятстващ уличното измиването 

съгл. графиците на лицата по чл.6 ал.2. 

 т.13 Преместването на съдовете за БО и съдовете за разделно събиране на МРО от 

определените им места, без разрешение от общинската администрация. 

 т.14 Миенето, почистването, гресирането и ремонтирането на моторни превозни 

средства на улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите 

пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми. 

 т.15 Извеждането на отпадни води директно на тротоарите и уличните платна.  

 т.16 Започването и извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и 

строителни обекти без плътна ограда, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите 

части, и без информационно – указателна табела, която да бъде актуализирана при промяна на 

инвеститора /не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура/. 

 т.17 Натрупването и разпиляването на строителни материали и отпадъци извън 

границите на обектите и строителните площадки. 

 т.18 Непочистването на обекта и прилежащата територия след приключване на  

СМР. 

  т.19 Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на  

стоварените  строителни  материали  от  собственикът  им,  както  и  след  извършването на 

планово поддържане на дълготрайна декоративна растителност . 

 т.20  Извършването  на  строителни  работи  на  обекти,  когато  от  дейността  се 

получава силно запрашаване на околното пространство без да се използва оросяване или 

друга предпазна мярка. 

 т.21 Транспортирането на строителни материали, земни маси,    селскостопанска 

продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и 

без  предпазни  мрежи  или  чергила,  както  и  движението  на  каруци  без  престилки  за 

животинските отпадъци. 

 т.22  Депонирането и насипването със земни маси и/ или строителни отпадъци без 

съответните разрешителни документи. 

 т.23  Излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена  от кал 

ходова част. 

 т.24 Писането и/или разлепването на афиши, плакати, листовки, некролози и др. 

обществени     информационни     елементи     по     стълбовете     на     улично     осветление, 



електропреносната и  електроразпределителната мрежа,  контейнерите за  събиране  на  БО 

ООп, фасади на сгради, огради, дървета и на всякакви други непредвидени за целта места. 

 т.25  Замърсяването  и  изхвърлянето  на    всякакъв  вид  отпадъци на  местата  за 

обществено ползване. 

 т.26   Замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии. 

След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното място. 

 т.27  Използването  на   междублоковите  пространства  за   земеделски   цели  и 

животновъдство. 

 т.28 Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в 

необорудвани за целта специални МПС. 

 т.29 Складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и др. 

обществени места. 

 т.30 Изхвърлянето на МРО в нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба 

относно тях. 

 т.31 Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 

акумулатори,  както  и  неконтролираното  освобождаване,  изхвърляне  и/или  изливане  на 

електролит от негодни за употреба акумулатори. 

 т.31   Смяната,   съхраняването   и/или   изхвърлянето   на   отработени   масла   и 

отпадъчни  нефтопродукти  и  др.  опасни  вещества  водещо  до  замърсяване  на  земята  и 

почвата в т.ч. зелени площи, тротоари, улични платна и др. 

 т.32   Изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС) 

върху  имоти  –  държавна  и  общинска  собственост.  Собствениците  на  ИУМПС  носят 

отговорност за замърсяване на околната среда, наред с отговорността, която може да им бъде 

потърсена по друг ред. 

 т.33 Разкомплектоване на ИУМПС извън площадките за временно съхраняване или                      

добив на отпадъци от МПС:  

 т.34 Изхвърлянето   на   опасни   отпадъци   (ОО)   от   лечебните   заведения   на 

неразрешени за тази цел места. 

 т.35 Съхраняването на ОО от лечебните заведения на открито или по начин, който 

води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, 

болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии. 

 т.36 Освобождаване от ОО или производствени отпадъци ПО на неразрешени за тази 

цел места. 

 т.37 Използването за снегопочистване на неекологосъобразни смеси, които не 

отговарят  на  изискванията  на  Закона  за  защита  от  вредното  въздействие на  химичните 

вещества и препарати (ЗЗВВХВП) и не притежават съответните сертификати за качество и 

безопасност. 

 т.38  Натрупването на обработен сняг върху тротоари, в непосредствена близост до 

стволовете на дърветата зелените площи и в сервитута на улиците; 

 т.39  Изгарянето на стърнища, крайпътни храсти  и  други  растителни видове, 

паленето на огън без надзор и изгарянето на всякакви видове отпадъци 

 т.40  Отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и стълбища 

на жилищни и обществени сгради. 

 

 

 



ГЛАВА ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ /БО/ 

 

 Чл. 12 (1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на 

битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 5, ал.2 от Наредбата. 

 (3) Кметът на общината отговаря за : 

 т.1 Осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и  

други; 

  т.2 избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията, закриването и  

мониторинга   на   депата   за   НБО   и/или   на   други   инсталации   или   съоръжения   за 

оползотворяване и обезвреждане на НБО. 

 т.3 предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища 

 т.4  почистването  на  уличните  платна  (в  т.ч  и  зимно  почистване),  тротоарите, 

площадите, алеите, парковите и другите територии на населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

 т.5  осигурява необходимите финансови средства за извършване на  дейностите по 

събиране,  транспортиране  на  БО,   поддържане  на  чистотата  на  обществените  места, 

предварително третиране БО, обезвреждане на БО и контролира тяхното разходване. 

 (2) Границите на територията, върху която се осъществява организирано събиране и 

транспортиране на БО се определя със заповед на кмета на общината за всяка следваща 

година, издадена в срок до 30 октомври на текущата година. 

 (3)  Кметът  на  общината  сключва  договори  по  реда  на  Закона  за  обществените 

поръчки с лица, които да извършват дейностите по събиране и транспортиране на БО (в т.ч 

битови биоотпадъци), поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, 

предварително третиране и обезвреждане на БО на депо. 

 (4) Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от 

страна на лицата, извършващи съответните дейности по третиране на БО, в това число: 

спазване на графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места;  

качество  на  извършените  услуги;  изпълнение  на  други   условия  по  договора.  

 (5) При провеждането на масови кампании за почистване, Кметът на общината чрез 

лицата по чл.5, ал.2 осигурява транспорт за извозване на отпадъците. 

 

 Чл. 13 (1) Лицата по чл.5, ал.2 от Наредбата са длъжни: 

 т.1 Да изготвят и съгласуват с общинската администрация, цялостна технологична и 

организационна схема на работа в т.ч: 

- местоположение на съдовете за БО и маршрути за обслужването им; 

- използвана техника за всяка и дейност 

-  графици  за  извършване  на  дейностите(сметосъбиране,  сметоизвозване,  метене, 

миене на улици, зимно почистване, дезинфекция на съдове за БО и други (съгласно 

сключените договори) 

 т.2 Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и 

организационна схема на работа. 

 т.3  В  случай  на  аварии  и/или  обстоятелства  възпрепятстващи  изпълнението  на 

дейността   незабавно   да   уведомят   общинската   администрация   и   предприемат 

необходимите действия за възстановяване нормалния цикъл на работа. 



 т.4   Да   изпълняват   дейностите,   предмет   на   сключения   договор   качествено,   в 

съответствие  с  утвърдените  графици,  организационни  и  технологични  схеми  и стриктно 

спазване на санитарно - хигиенните и екологични изисквания; 

 т.5 Да не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях 

дейности. 

 т.6 Да поддържат съдовете за БО в добро техническо състояние и естетичен вид и ги 

дезинфекцират най-малко два пъти годишно. 

 т.7   Да     извозват   БО   за     предварително   третиране,   оползотворяване,   и/или 

обезвреждане  само  на  определените  от  Кмета  на  общината  депа  или  на  други 

инсталации и съоръжения. 

 т.8 Да почистват местата, и около тях, на които са разположени съдовете за събиране 

на БО и уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци. 

 т.9 След натоварването на БО в специализираните автомобили, връщат съдовете  на 

определените за тях места. 

 т.10  Да оказват пълно съдействие  във всички етапи на подготовка и реализацията на 

проекти на общинска администрация във връзка     с оптимизация на системата за 

сметосъбиране и сметоизвозване и предоставяне на услугата до повече потребители и/или 

намаляване разходите за сметосъбиране и сметоизвозване. 

 т.11  Да  изпълняват  и  други   изисквания,  съгласно  договорите,  с  които  им  е 

предоставено право да извършват дейности по събирането и    транспортирането на битовите 

отпадъци. 

 т.12 да   осигуряват необходимия брой съдове за съхраняване на БО – контейнери, 

улични кошчета и други съдове. 

 (2) При даването на визи за проектиране Главния архитект на общината, е длъжен да 

отчете налично разположените съдове за отпадъци и определи мястото за допълнителни в т.ч 

и в специални помещения на новоизграждащи се сгради. 

 

 Чл. 14 (1) Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци  от  нежилищни 

имоти  на  предприятия в  случаите  на  чл.  15  и  ал.4,  т.1  от  Наредбата  за  определяне  и 

администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от община Силистра са 

длъжни да: 

 т.1 Да подадат в срок от 1 октомври до 30 ноември на предходната година заявление по  

образец  до  кмета  на  общината,  към  което  приложат  нужните  документи;  

 т.2 Да изхвърлят БО само в съдове за съхраняване на битови отпадъци, които са 

заявили, че    ще се използват през годината, като след използването им капаците следва да се 

затварят плътно. 

 т.3 Да опазват съдовете за отпадъци, като не допускат повреждането им. 

 (2) Въз основа на документите по ал. 1, в срок до 30 декември кметът на общината 

издава  заповеди,  определящи  лицата,  за  които  се  допуска  заплащане  на  ТБО  според 

количеството. 

 (3) Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци  от  нежилищни имоти на 

предприятия, сключили договори с фирми, извършващи услугата по  сметосъбиране и 

сметоизвозване и/или депониране, дължат такса за поддържане на чистота на териториите за 

обществено  ползване  в  размер,  съгласно  Наредба  за  определяне  и  администриране  на 

местните такси и цените на услугите в община Силистра. 

 (4)  Извън  случаите  на  ал.1,  таксата  за  нежилищни  имоти  на  предприятията  се 



определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите. 

 

 Чл. 15 (1) БО се оползотворяват и/или обезвреждат на общинското /регионалното депо 

за БО, като предварително бъдат третирани в инсталация за сепариране. 

 (2) Дейностите по оползотворяването и/или обезвреждане на БО и стопанисването на 

депото по време и след неговата експлоатация се извършват от ОбП ”Регионално депо за 

ТБО – Силистра”, съобразено с комплексно разрешително издадено  по реда на глава седма, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда. 

 (3) Лицето по ал.2 уведомяват кмета на общината, най-малко две години преди 

изчерпването на обема на депото. 

 (4) При уведомяването по ал.3 кметът на общината предприема действия за 

определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за 

обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на 

отпадъците на регионален принцип. 

 (5) На интернет – страницата на Община Силистра се оповестяват данни за лицата по 

чл.5, ал.2  от Наредбата с които са сключени договори / на които е възложено да извършват 

дейности по събирането на битовите отпадъци,  почистване на териториите, предназначени за 

обществено ползване и транспортирането им за последващо третиране и окончателно 

обезвреждане 

 

 Чл.  16  Фирмите,  организациите,  които  образуват  отпадъци  извън  битовите,  са 

длъжни съобразено със ЗУО и подзаконовите нормативни актове да организират сами 

обезвреждането или извозването им до инсталации за обезвреждане или общинското/ 

регионалното депо, ако депонирането им е разрешено. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

РАЗДЕЛ І. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

 

 Чл. 17 (1) Кметът на общината изпълнява задълженията по чл.5, ал. 3, т. 6 и т. 7 относно 

разделно събрани отпадъци от опаковки и разделно събрани битови отпадъци(най- малко за 

следните отпадъчни материали -   хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали) спазвайки  

разпоредбите  на  чл.  7  от  настоящата  Наредбата,  като  сключва  договори  за  

изграждане на система за разделно събиране на отпадъци и на отпадъци от опаковки на 

територията на общината при минимални параметри на системата съгласно чл. 24 от 

Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ. бр.85 от 06.11.2012 г.) със: 

 т.1 организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на 

глава пета, раздел ІІІ от ЗУО, 

и/или 

 т.2 други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на глава пета, раздели I и ІІ от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на 

общината, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 



 (3)   Всички лицата извършващи дейности с разделно събрани битови отпадъци за 

следните отпадъчни материали -  хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали подлежат на 

регистрация в общинска администрация. 

 (4)   Ежегодно лицата по ал.3 представят пред кмета на общината отчет за разделно 

събраните, предварително третираните и предадените за понататъшно оползотворяване 

битови отпадъци. 

 (5)      Дейности  с  разделно  събрани  битови  отпадъци  за  следните  отпадъчни 

материали -    хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали следва да са разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови 

дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение 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. 

 (6)  В  срок от  два  месеца  след  сключване на  договор  лицата  по  ал.1  трябва да 

разработят Програма за разделно събиране, рециклиране или оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, и я представят за утвърждаване от Кмета на общината. 

 (7)  Кметът  на  общината  определя  местата  за  разполагане  на  елементите  от 

системата за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки на територията на 

общината, в т.ч. разполагането на съдове за събиране на битови отпадъци и съдове за 

разделно събиране, в съответствие с минималните критерии по чл. 24 и при спазване 

изискванията по чл. 25 на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. 

 (9) Кметът изпълнява задълженията си по ал. 1, т. 2 в случай на писмен отказ от всички 

организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключат договор за изграждане и 

обслужване на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

общината. 

 (10)  Договорите с  лицата  по  ал.1  следва  да  уреждат  и  разделното събиране  на 

отпадъци от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, 

заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и 

туризъм. 

 (11) С договорите по ал. 1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и 

отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване. 

 (12) Кметът на общината осигурява и организира прилагането на подходящи мерки за 

недопускане на посегателства и кражби на отпадъците от съдовете за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. 

 (13)   Кметът   на   общината   съдейства   при   подготовката   и   провеждането   на 

разяснителните          кампании          на          организациите          по          оползотворяване.  

 (14)  В  случаите  по  ал.  1,  т.  2  системите за разделно  събиране на  отпадъци от 

опаковки осигуряват параметрите съгласно чл. 24, ал. 7 на Наредба за опаковките и отпадъците 

от опаковки. 

 (15) Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от тези 

за разделно събрани битови отпадъци и отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или 

син цвят. 

 

 Чл. 18 Системата за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, 

организирана от организация по оползотворяване, съответно от кмета на общината, включва 

най-малко елементите по чл. 24 на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 



 

 Чл. 19 (1) В населените места на Община Силистра с население над 5000 жители 

съдовете за разделно събиране се разполагат до съдове за събиране на битови отпадъци, като 

се осигурява събиране най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 

пластмаси и стъкло. 

 (2) Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 

събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места, когато 

на територията на населеното място има организирана система за разделно събиране и/или за 

предаване на отпадъците за рециклиране. 

 (3) В случаите, когато са налице условията по ал. 2, се забранява смесването на 

събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ 

последващото им рециклиране или оползотворяване. 

 (4) Опаковки, служили за опаковане на опасни химични вещества, се третират и 

транспортират съгласно изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци. 

 

 Чл. 20 Лицата, по чл.17, ал.1 с които Община Силистра е сключила договор за 

въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци (в т.ч и ООп), са длъжни да: 

 т.1 Изпълняват стриктно ангажиментите си съгласно сключения договор. 

 т.2 Не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране на 

БО. 

 т.3  В  срок  до  28.02  на  текущата  година  представят  отчет  по  изпълнението  на 

програмата по чл.17, ал.2 както и целите за предходната година. 

 т.4 почистват и дезинфекцират контейнерите за разделно събиране два пъти годишно. 

 т.5 обозначават  видовете отпадъци, които се събират в съответния контейнер, както и 

надписват върху контейнера  телефони на дружеството, на които гражданите да се обаждат 

при необходимост. 

 т.6  при  събиране  и  извозване  не      допускат  смесване  на  отпадъци,  събрани  от 

контейнери  за  стъкло  и  от  контейнери  за  пластмаса,  хартия  и  метал  в  едно транспортно 

средство. 

 т.7 организират предоставянето на услугата за разделно събиране ( в т.ч и на Ооп) на 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, сгради от 

структурата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, отбраната и др. в 

населените места, в случай че не могат да се ползват съдове разположени за 

обслужване на домакинствата и/или поради специфика на дейностите(генериране на голямо 

количество, липса на подходящо място за поставяне на съдове за разделно 

събиране и др.). 

 т.8 спазват други, условия съгласно сключените договори по чл.17, ал.1 от Наредбата. 

 

 Чл. 21 (1) Лицата, при чиято дейност се образуват ООп, са длъжни да:  

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

събиране само в определените за целта места; 

 т.2  спазват  указанията  за  изхвърляне на  различните видове  ООп,  посочени  на 

съдовете за разделно събиране на отпадъците от опаковки, както и да привеждат 

отпадъците(за хартиени, картонени опаковки, PET  бутилки) във  възможно  най- малък обем, 

да почистват отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват 

рециклируемите отпадъци със смесените БО; 



 т.3 не изхвърлят други отпадъци освен отпадъци от опаковки за съответния вид 

контейнер за разделно събиране 

 т.4 не поставят отпадъци от опаковки извън съдовете за разделно събиране, дори 

когато те са обемни; 

 т.5 не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп; 

 т.6 не изхвърлят горящи и/или леснозапалими материали и отпадъци в съдовете за 

разделно събиране; 

 т.7 затварят капаците на съдовете за разделно събиране на ООп; 

 т.8 не лепят рекламни и/или други материали върху съдовете за разделно събиране; 

  т.9 не изваждат отпадъци от съдовете за разделно събиране на ООп; 

 т.10 опазват съдовете за разделно събиране и да не ги местят от определените места, 

на които са разположени. 

 (2) Лицата, извършващи търговска дейност на територията на община Силистра в 

обекти  за  търговия  с  хранителни  стоки,  търговия  с  нехранителни  стоки,  заведения  за 

хранене  и  развлечения,  обекти  за  комунални  и  други  услуги,  хотели  и  други  места  за 

настаняване  и  съпътстващи  производството  занаятчийски  дейности,  освен  посочените 

задължения по предходната алинея, са длъжни и да: 

 т.1 изхвърлят разделно събрани отпадъци от опаковки, разделно събрани битови 

отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси, дърво и метали в определените съдове от 

системата за разделно събиране. 

 т.2  случай  че  не  могат  да  се  ползват  съдове  разположени  за  обслужване  на 

домакинствата  и/или  поради  специфика  на  дейностите(генериране  на  голямо количество,  

липса  на  подходящо  място  за  поставяне  на  съдове  за  разделно събиране и др.) да сключат 

индивидуален договор само с лицата по чл.17, с които Кмета  на  общината е сключил  договор, 

на които  да предават  генерираните от обектите рециклируеми отпадъци и опаковки, за което 

уведомят в срок до 1-ви март  на  текущата  година  Кмета  на  общината,  като  представят  и  

копие  от сключения договор, както и отчет за генерираните и събрани количества ООп. 

 т.3  събират  в  специализирани  съдове  и/или  чували  рециклируеми  отпадъци  и 

опаковки, като вземат мерки за тяхното временно съхранение и предаването им съгласно 

утвърден график на Организацията по оползотворяване, с която имат сключен договор. 

 т.4  Упълномощят  лице  от  персонала  обслужващ  обекта,  което  да  организира 

дейностите по разделно събиране  и изхвърляне на разделно събрани отпадъци от опаковки и 

разделно събрани битови отпадъци в специализираните съдове или предаването им на лицата 

по чл.17, ал.1 от Наредбата. 

 (3)     Ползвателите     на     търговски     обекти,     производствени,     стопански     и 

административни сгради, сгради от структурата на образованието, здравеопазването 

социалните дейности, отбраната в населените места над 5000 жители, където има въведена 

система  за  разделно  събиране  на  битови  отпадъци  и  отпадъците от  опаковки,  събират 

разделно получените от дейността им отпадъци от опаковки, отпадъци от хартия и картон, 

стъкло, пластмаси, дърво и метали на територията на обекта и ги предават в съответствие с 

изискванията на тази наредба 

  

 Чл.  22  Забранява  се  депонирането, изгарянето  без  оползотворяване на  енергията 

и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на отпадъци от опаковки, които могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин, на територията на страната. 

 



РАЗДЕЛ ІІ. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

 

 Чл. 23 Управлението на излезлите от употреба моторни превозни средства на 

територията на община Силистра се извършва при спазване на Закона за управление на 

отпадъците, Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и Закона за 

движение по пътищата. 

 

 Чл. 24 (1) Кметът на общината: 

 т.1 определя местата по чл.5, ал. 3, т. 7 от  настоящата Наредбата на територията на 

общината за предаване на ИУМПС в съответствие с общинската  програмата за управление на 

отпадъците. 

 т.2 организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 от Закона 

за движение по пътищата временното им съхранение и предаването им в центрове за 

разкомплектуване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при   областната дирекция на 

Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС. 

 (2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със: 

 т.1 организации по оползотворяване на ИУМПС; 

 т.2 лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

 (3) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко: 

 т.1 изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на община; 

 т.2 задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС 

на територията на общината; 

 т.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. 25 (1) Дейностите с ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на 

територии, за които съгласно устройствен   план са допустими производствени и складови 

дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение 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) Площадките за събиране и съхраняване и центровете за разкомплектуване на 

ИУМПС  на  територията на  общината  трябва  да  отговарят  на  изискванията  на  ЗУО,  на 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните технически 

изисквания  съответно  по  т.  I  и  ІІ  от  приложение  №  3,  към  чл.21,  ал..1  и  чл.7  т.2  от 

Наредбата        за        излезлите        от        употреба        моторни        превозни        средства.  

 

 Чл. 26 Дейностите  по  събиране  и  транспортиране и  по  третиране на  ИУМПС  се 

извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 Закона за управление на отпадъците и 

при спазване на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, както и 

другите нормативните актове, регламентиращи третирането и транспортирането на 

производствени и опасни отпадъци. 



 

 Чл. 27 (1) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост. 

 (2) 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. 

 (3)  Когато  собственик  на  МПС  не  изпълни задълженията си  по  ал.2,  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 по чл. чл.143, ал.7 и ал.8 от Закона за движението по 

пътищата . 

 

 Чл. 28 (1) Кмета на общината назначава комисия с представители на общинска 

администрация, Инспектората при Община Силистра и РПУ на МВР за  установяване на ИУМПС 

намиращи се върху имоти държавна или общинска собственост и техните собственици. 

 (2) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в 3 

екземпляра, съгласно образец - Приложение № 2. При поискване, екземпляр от протокола се 

предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице 

 (3) (Изм. - Решение № 848 от 03.08.2018 г. на ОбС Силистра) При извършване на 
проверките комисията по чл. 28 (1) прави предписание на собствениците за премахване на 
ИУМПС, намиращи се на терен общинска или държавна собственост. Предписанието към 
собственика за преместване на ИУМПС се залепва на видно място на моторното превозно 
средство и представлява стикер по образец съгласно Приложение № 1. 
 (4) (Изм. - Решение № 848  от 03.08.2018 г.  на ОбС Силистра) От датата на поставяне на 
стикера- предписание за преместване на ИУМПС започва да тече 30 (тридесет) дневен срок за 
преместване на МПС, който завършва в 24 часа на 30 (тридесетият) календарен ден. Когато 
последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен 
ден.“ 
 (5) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, 

не спира изпълнението на предписанието по ал. 3; 

 (6).  Когато  собственикът на ИУМПС изпълни предписанието, като го  предаде на 

площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване, той представя в 

общинската администрация копие от удостоверение за разкомплектуването му, издадено по 

реда на чл. 30 от Наредбата. 

 (7). Когато собственикът на ИУМПС изпълни предписанието, като го премести на 

собствен имот, той декларира в общината това с декларация, в която посочва 

административния адрес или номера на поземления имот, данните за ИУМПС, както и че му е 

известна забраната за разкомплектуването на ИУМПС. 

 (8) 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.  

 (9) Заповедта се изпълнява от лицата по чл.24, ал.2, с които общината има сключен 

договор  и  притежаващи  разрешително  по  чл.35  от  ЗУО  за  извършване на  дейности по 

събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 

собственика. 

 (10) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е 

намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в 



Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. 

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

ал.3 контролните органи по тази наредба съставя акт за установяване на административно 

нарушение по  нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на Закона 

за административните нарушения и наказания. Отговорността за извършеното нарушение с 

ИУМПС е визирана в чл. 188 от Закона за движение по пътищата. 

 

 Чл. 29 Лицата, сключили договор по чл.24, ал.2 от Наредбата, са длъжни да:  

 т.1 приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и 

съставят констативен протокол за състоянието на ИУМПС. 

  т.2 водят регистър за приетите автомобили, заверен в сектор КАТ на ОД на МВР 

 т.3 уведомяват в срок до 3 дни направление Пътна полиция, сектор КАТ към 

ОД на МВР и съответното РПУ, на територията на която се намира паркинга за постъпилите за 

временно съхранение ИУМПС, като предоставят описание на автомобила, адрес на последното 

му паркиране и заповед за принудителното му преместване.; 

 т.4 предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на приемането 

ИУМПС за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на ИУМПС се извършват 

съгласно чл. 143, ал. 6 или ал. 8 от ЗДП; 

 т.5 освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т.4, в случаите когато собственикът е 

поискал връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното 

съхранение, както и глобата /имуществената санкция/. 

 

 Чл. 30 (1) Операторът на център за разкомплектуване или операторът на площадка за 

събиране и съхраняване, чрез които лицата от чл.24, ал.2 от Наредбата осъществяват дейността 

си, издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му. 

 (2) Удостоверението по ал. 1 съдържа: 

 т.1  наименование,  адрес,  единен  идентификационен код  (ЕИК)  и  подпис  на 

лицето, издаващо удостоверението; 

 т.2  наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване; 

 т.3 наименование на компетентния орган, издал документа по чл. 35 ЗУО, номер и дата 

на издаването му; 

 т.4 номер и дата на издаване на удостоверението; 

 т.5 име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на 

ползвателя или собственика на ИУМПС; 

 т.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); 

 т.7 категория на превозното средство, марка и модел; 

 т.8 идентификационен номер на превозното средство (рама);  

 т.9 маса на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция (G)  и маса на 

претегленото ИУМПС при приемането му; 

 т. 10 сумата, заплатена в случаите по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за излезлите от 

употреба моторни превозни средства. 

 (3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на 

околната среда и водите, съгласуван с министъра на вътрешните работи. 



 (4) Удостоверението по ал. 1 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 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, наричана по-нататък "Наредба № I-45 от 2000 г.". 

 (5) Собственикът на ИУМПС представя удостоверението по ал. 1 като неразделна част от 

документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. 

 (6) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаване на удостоверението по  

ал. 1. 

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

разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване. 

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

разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване. 

 (9) За изоставените регистрирани МПС се издава удостоверение по ал. 1 само от 

оператор  на  център  за  разкомплектуване,  като  се  попълват  данните  за  МПС,  които  са 

известни. 

 

 Чл. 31 (1) При предаването на ИУМПС на площадки за събиране и съхраняване или в 

центрове за разкомплектуване собствениците им не заплащат такси. 

 (2) Собствениците на ИУМПС заплащат разноски за приемането им в случаите,  

когато: 

  т.1 предаваните ИУМПС съдържат добавени към тях други отпадъци; 

 т.2 предаваните ИУМПС не съдържат основни компоненти. 

 т.3 при преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС в случаите на чл.28, ал.8 от Наредбата. 

 (3)   Размерът   на   разноските   по   чл.   2   се   вписва   в   удостоверението   за  

разкомплектуване по чл. 19. 

 

 Чл. 32 Забранява се: 

 т.1  предаването  на  ИУМПС  или  на  отпадъци от  МПС  по  начини,  различни  от 

предвидените в наредбата; 

 т.2 предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по 

реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел 

II от Закона за опазване на околната среда. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУ ДВАНЕ(ИУЕЕУ) 

 

 Чл. 33 (1) Управлението на отпадъците, на територията получаващи се от излязло от 

употреба на електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕУ) се извършва съгласно този  

раздел и  Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Обн. 

ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г.). 

 (2)  Дейностите  с  ИУЕЕО,  се  извършват  само  на  площадки,  разположени  на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови 

дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение 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. 

 (3)  Изискванията  по  ал.  2  не  се  прилагат  в  случаите  на  обратно  приемане  на 

отпадъци от, ИУЕЕО на мястото на продажба на съответните продукти. 

 (4) Техническите изисквания към площадките за извършване на дейности с, ИУЕЕО 

се  определят  в  наредбата по  чл.43,  ал.1  от ЗУО  и  Наредбата  за излязлото от  употреба 

електрическо и електронно оборудване. 

 

 Чл. 34 Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, отговарят 

за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране,  

повторната употреба,  рециклирането, оползотворяването и  обезвреждането  на ИУЕЕО, 

образувано в бита. 

 

 Чл. 35 (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита,  

при  доставка  на  краен  потребител  на  ново  равностойно оборудване  или  на  ново 

оборудване, изпълняващо същите функции, с цел замяна на оборудване, пуснато на пазара на 

13 август 2005 г. или преди тази дата, и което не е маркирано съгласно чл. 7, осигуряват 

финансирането и отговарят за неговото разделно събиране, транспортиране, съхраняване, 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане 

 (2)  Притежателите на  ИУЕЕО,  образувано  от  източници  извън  бита,  което  не  е 

маркирано съгласно чл. 7, Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно 

оборудване освен в случаите по ал. 1, осигуряват финансирането и отговарят за неговото 

разделно  събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане. 

 

 Чл. 36 Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна 

на крайния му потребител. 

 

 Чл. 37 Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните 

потребители,  са  длъжни  да  поставят  на  видно  място  в  търговските  обекти  табели, 

съдържащи информация за: 

 т.1 възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, 

образувано в бита; 

 т.2 другите налични места за предаване на ИУЕЕО, в т. ч. местата за предаване на 

ИУЕЕО в случаите че: 

 а) поради наличие ИУЕЕО на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и 

безопасността; 

 б)  ИУЕЕО не е цял уред; 

 в) съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО. 

 т.3  значението  на  обозначението  съгласно  приложение  №  5  от  Наредбата  за 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване; 

 т.4  в  случаите  по  чл.  34,  ал.  6,  т.  3  от  Наредбата  за  излязлото  от  употреба 

електрическо и електронно оборудване  – информация, че притежателите на такъв вид 

отпадъци следва да ги предадат на лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1 от  



Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за тяхното по-нататъшно екологосъобразно 

третиране. 

 

 Чл. 38 Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, и 

изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО 

създават  системи  за  разделно  събиране на  ИУЕЕО, образувано  в  бита,  които трябва  да 

осигуряват: 

 т.1. събиране от крайните потребители: 

 а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или 

 б)  чрез   поставяне  на  съдове  за  събиране,  разположени  на  мястото  на продажбата 

на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО, или 

 в) чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО; 

 т.2 предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за съхраняване, съоръжения за 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане 

 

 Чл. 39 (1) Крайните потребители предават ИУЕЕО в обектите по чл. 38, ал. 1. 

 (2) Потребителите по ал. 1 могат да върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти при 

покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции. 

 (3)  Потребителите по  ал.  1  могат  да  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. 

 Чл. 40 (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на ИУЕЕО, трябва да притежават: 

 1. разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или 

 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

 (2) Не се изисква разрешение за събиране на ИУЕЕО в обектите на дистрибуторите 

и лицата, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители. 

 

 Чл. 41 (1)  При определянето на  броя и  разположението на местата за  разделно 

събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, 

като създадените системи за разделно събиране от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, 

предназначено за употреба в бита, и изпълняват задълженията си индивидуално, и 

организациите по оползотворяване на ИУЕЕО трябва да осигуряват най-малко едно място на 10 

000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за 

разделно събиране. 

 

 Чл. 42 (1) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители, са задължени: 

 т.1  да  приемат  без  заплащане от  страна на крайните потребители ИУЕЕО, 

образувано  в  бита,  в  същото  количество,  от  същия  вид  или  изпълняващо същите функции, 

както и закупеното от потребителя в рамките на работното време на обекта; 

 т.2  да  поставят  съдове  за  събиране  на  ИУЕЕО,  образувано  в  бита,  на 

територията на обекта, където извършват продажбата; 

 т.3  приемането  на  ИУЕЕО  по  т.  1  да  се  извършва  в  рамките  на  цялата 

продължителност на работното време на обекта. 



 (2) Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители с  търговска площ,  по-голяма или  равна на  400  m2,  определена за ЕЕО,  в  

търговския обект или на входа на обекта са длъжни да приемат без заплащане много малки по 

размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без крайните 

потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид. 

 (2) Лицата по ал. 1 могат да извършват дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 и въз основа на 

сключен договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО с лицата, които пускат на пазара 

ЕЕО и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с лица притежаващи разрешение за 

извършване на дейности по третиране на ИУЕЕО , издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

 (3)   Събраното   ИУЕЕО   по   ал.   1   се   предава   за   предварително   третиране, 

оползотворяване, повторна употреба и/или рециклиране на лица притежаващи разрешение за 

извършване дейности по третиране на ИУЕЕО, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 ЗУО, или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. въз основа на 

сключен договор. 

 (4) Лицата по ал. 1 могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което: 

 т.1 поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и 

безопасността; 

 т.2 не е цял уред; 

 т.3 съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО. 

 

 Чл. 43 (1) Кметът на общината: 

 т.1 оказва съдействие на организациите по оползотворяване, в т. ч. определя местата за 

разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за 

предаване на ИУЕЕО; 

 т.2 организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно 

събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори със: 

 а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или 

 б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или 

 в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията 

на общината. 

 (2) Съдържанието на договорите с лицата по ал.1, т.2 следва да е съобразено с 

разпоредбите на чл.27, ал.3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване. 

 

 Чл. 44 (1) В случаите по чл.43, ал.1, т.2 кметът на общината изготвя и утвърждава график  

за  събиране на  ИУЕЕО, образувано  в  бита,  включващ  не  по-малко от  две  дати годишно. 

 (2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата по чл.43, ал.1, т.2. 

 (3) Графикът по ал.1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по 

друг подходящ начин. 

 

 Чл.  45  (1)  Преди  сключване  на  договор  лицата  по  чл.43,  ал.1,  т.2  изготвят  и 

представят пред Кмета на общината програмата по чл.53, ал.1 ЗУО. 

 

РАЗДЕЛ ІV 



УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (НУБА) 

 

 Чл. 46 Управлението на отпадъците, на територията   получаващи се от негодни за 

употреба батерии и  акумулатори се извършва при  спазване на Закона за  управление на 

отпадъците и Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори 

 

 Чл. 47 Разпоредбите на този раздел се отнася за: 

 т.1 всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло, 

състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им; 

 т.2 уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на изискванията 

за отстраняване на батериите и акумулаторите; 

 т.3 негодните за употреба батерии и акумулатори 

 

 Чл. 48 Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за: 

 т.1 разделното събиране на НУБА; 

 т.2 рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА по т. 1; 

 т.3 екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да 

бъдат рециклирани и/или оползотворени. 

 

 Чл. 49 (1) Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в 

резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) се предават за рециклиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за  

управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по  реда на глава 

седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и 

 (2) Събирането на автомобилни и индустриални НУБА може да се извършва и от лица, 

притежаващи разрешение или регистрационен документ по  чл. 28 от Наредбата за батерии  и  

акумулатори  и  за  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори,  които  нямат сключен 

договор с организация по оползотворяване на НУБА, и/или лица по чл. 25, ал. 1 oт същата 

наредба.. 

 

 Чл. 50 (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняват 

задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 от Наредба за батерии и акумулатори и  

за  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  индивидуално  или  чрез  колективни 

системи, представлявани от организация по оползотворяване. 

 (2)  Лицата,  които  пускат  на  пазара  батерии  и  акумулатори,  могат  да  изпълняват 

задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 от Наредба за батерии и акумулатори и 

за негодни за употреба батерии и акумулатори чрез колективна система по смисъла на чл. 

14, ал. 2, т. 2 ЗУО след сключване на договор с организация по оползотворяване на НУБА, 

притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО. 

 (3) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, вградени в моторни 

превозни средства, изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 18 от Наредба за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за рециклиране на  

автомобилни НУБА,  образувани  в  резултат  на  разкомплектоването на  ИУМПС,  чрез 

колективна система за ИУМПС. 

 



 Чл. 51 (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, могат да изпълняват 

задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 от Наредба за батерии и акумулатори и 

за негодни за употреба батерии и акумулатори индивидуално след издаване  

на разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО, комплексно разрешително, издадено по 

реда на глава седма, раздел II от ЗООС, или сключен договор с други юридически лица или 

еднолични търговци, притежаващи съответните разрешителни. 

 (2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка: 

 т.1     разделното     събиране,     съхраняването,     предварителното     третиране, 

транспортирането,  оползотворяването,  в  т.ч.  рециклирането  и/или обезвреждането на НУБА; 

 т.2 обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на 

НУБА, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара 

продукти. 

 (3) Лицата по ал. 1 организират видовете НУБА да се предават на инсталации / 

съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване на територията на Република България 

или за извършване на дейностите извън страната при спазване изискванията на Регламент (ЕО) 

№ 1013/2006. 

 

 Чл. 52 (1) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на НУБА по  

смисъла  на  §  1,  т.  41  и  43  от  допълнителните разпоредби  на  ЗУО,  включително  в 

случаите по  чл.53,  ал.  1,  т.  1,  буква  "а"  от  настоящата Наредба,  трябва да  притежават 

регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 

(3) За дейностите по чл.53, ал.1, т.1 буква "б"  от настоящата Наредба за портативни НУБА, както 

и за дейностите по обратно приемане на територията на търговски обекти на НУБА не се 

изисква документ по чл. 35 ЗУО. 

 

 Чл. 53 (1) Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара 

портативни и автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си 

индивидуално, създават системи за разделно събиране и рециклиране на портативни и 

автомобилни НУБА, които трябва да осигуряват: 

 т.1 събиране от крайните потребители: 

 а)  чрез  специално  оборудвани  превозни  средства  -  от  местата,  в  които  се 

образуват портативни и/или автомобилни НУБА, или 

 б) чрез поставяне на съдове за разделно събиране, разположени на мястото на 

продажбата  на  портативни  и  на  автомобилни  батерии  и  акумулатори  или  на друго 

достъпно място в района, в който се образуват портативни и автомобилни НУБА; 

 т.2  предаване  на  събраните  по  т.1  портативни  и/или  автомобилни  НУБА  на 

площадки за съхраняване и/или за предварително третиране, на съоръжения за рециклиране, 

оползотворяване и/или обезвреждане. 

 (2) Събирането на портативни и автомобилни НУБА се извършва без заплащане от 

страна на крайния им потребител на местата по ал. 1. 

 

 Чл. 54 (1) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на 

съдовете за събиране на портативни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се 

осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове -  на 1000 жители, съответно за 

поставяне на  съдове за събиране на  автомобилни НУБА най-малко  едно  място  на  5000 

жители. 



 (2) Местата за разполагане на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни 

НУБА по ал.1 включват и местата за продажба на батерии и акумулатори.  

 

 Чл. 55 Въвеждането на системи за разделно събиране на НУБА не трябва да 

възпрепятства  функционирането  на   съществуващите  системи   за   събиране  на   битови 

отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци. 

 

 Чл. 56 (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени: 

 т.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; 

 т.2  да  поставят  съдове за  разделно  събиране на  портативни и/или  автомобилни 

НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата; 

 т.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  Наредба  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. 

 (2)  Дейностите по  ал.1,  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, и/или с 

лица по чл.28 от Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори. 

 (3) С договорите по ал.2 се гарантира, че портативни и/или автомобилни НУБА ще бъдат 

предадени за рециклиране на лица по чл.51, ал.1. 

 

 Чл. 57 Осигуряването на съдовете за разделно събиране по чл.56, ал.1, т.2 и 

предаването на  събраните количества портативни и/или  автомобилни НУБА на  лица по чл.51 

е безплатно за лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии  

и  акумулатори  на  крайните потребители, и  се  финансира от  организациите по 

оползотворяване на НУБА и от лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и 

изпълняват задълженията си индивидуално. 

 

 Чл. 58 Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територия на 

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

нови. 

 

 Чл. 59 В случай че в населено място не е организирана система за събиране чрез 

специално оборудвани превозни средства от местата, в които се образуват негодни за 

употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, крайните потребители са 

длъжни да ги предават в местата за събиране по чл.53, ал.1, т.1, буква "б". 

 

 Чл. 60  В  изпълнение на  задълженията си  по  чл.53,  ал.1,  т.2  организациите по 

оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни 



батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, са длъжни да осигурят 

събирането на НУБА от лицата по чл.56, ал. 1 и предаването им за предварително третиране, 

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

 

 Чл. 61 (1) Негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се събират 

разделно на мястото на тяхното образуване.  

 (2) Притежателите на индустриални НУБА са длъжни да организират предварителното 

им съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО и да уведомят 

лицето, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори, за наличните количества 

индустриални НУБА с цел изпълнение на задълженията му по чл. 17, ал. 5 от Наредба за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 (3) Събирането на индустриални НУБА се извършва без заплащане от страна на крайния 

им  потребител, освен  ако  не  е  договорен  с  него  друг  начин  на  покриване на разходите за 

събирането и рециклирането. 

 

 Чл. 62 (1) Транспортирането на НУБА и на отпадъци от батерии и акумулатори, 

включително с превозните средства за събиране по чл.53, ал.1, т.1, буква "а", се извършва 

съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО. 

 (2)  Транспортирането  на  НУБА,  съдържащи  опасни  вещества,  и  отпадъци  от 

батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, се извършва съгласно изискванията на 

Наредба № 40 от 2004 г. за  условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни  

товари,  както  и  на международните правни актове  за  превоз  на опасни  товари, 

ратифицирани от Република България със закон. 

 

 Чл. 63 (1) Дейностите с, НУБА се извършват само на площадки, разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови 

дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение 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  НУБА на мястото на продажба на съответните продукти 

 (3) Площадките за съхраняване се проектират, оборудват и експлоатират съгласно 

приложение № 4 от Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на 

отпадъци на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО. 

 (4) Забранява се предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити 

складове без навес. 

 

 Чл. 64 (1) Площадките за съхраняване на НУБА, превозните средства за събиране по 

чл.53, ал.1, т.1, буква "а" 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". 

 (2)  Алинея 1 не се прилага 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. 



 (3)  Площадките  за  съхраняване  на  автомобилни  НУБА,  превозните  средства  за 

събиране по чл.53, ал. 1, т. 1, буква "а" и местата за поставяне на съдовете за събиране на 

автомобилни  НУБА  се  обозначават  с  допълнителни табели  "Акумулаторите се  събират 

задължително с електролит". 

 

 Чл. 65 (1) Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се 

извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания: 

 т.1 да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, 

и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях; 

 т.2 да осигуряват вентилация на въздух;  

 т.3 да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори". 

 

 Чл. 66 Кметът на общината: 

 т.1 организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА  

и/или  оказва  съдействие  на  организациите  за  оползотворяване  на НУБА, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 

местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА; 

 т.2 организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 

разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 

ЗУО, като сключва договори със: 

 а)  организации  по  оползотворяване  на  НУБА,  притежаващи  разрешение, 

издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или 

 б)  други  лица,   притежаващи  разрешение  или  регистрационен  документ, 

издаден  по  реда  на  глава  пета,  раздели  I  и  II  от  ЗУО,  за  извършване на дейности по  

събиране, транспортиране, рециклиране и/или  оползотворяване на НУБА на територията на 

общината и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от 

ЗООС. 

 

 Чл. 67 Преди сключване на договор лицата по чл.66, ал.1, т.2  изготвят и представят 

пред   Кмета   на   общината   програмата   съобразно   чл.22   от   Наредбата   за   батерии   и 

акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 

 

 Чл. 68 Забранява се: 

 т.1 изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци; 

 т.2 нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА; 

 т.3 събирането и съхраняването на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, 

когато те са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не 

надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка 

за съхраняване, не се отнася за случаите, когато батериите и акумулаторите са постъпили на 

площадките за съхраняване от внос или превоз на отпадъци към Република България, 

извършени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006. 

 т.4 депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на 

части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг 

начин. 

 т.5 депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий 



или олово. 

 

РАЗДЕЛ V 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ И 

ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА 

 

 Чл.   69   Управлението   на   отпадъците,   на   територията   на   община   Силистра 

получаващи се от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва при спазване на 

Закона за управление на отпадъците и Наредба за отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти.  

 

 Чл.  70  (1)  Лицата,  които  пускат  на  пазара  масла,  са  отговорни  за  разделното 

събиране,  съхраняването,  транспортирането и  оползотворяването на  отработените масла, 

както  и  за  екологосъобразното обезвреждане на  отработените масла,  които  не  могат  да 

бъдат оползотворени. 

 (2)   Когато   лицата,   които   пускат   на   пазара   масла,   не   могат   да   бъдат 

идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително лицата, 

извършващи продажба на крайните потребители. 

 

 Чл. 71 (1) Лицата, които пускат на пазара масла, изпълняват задължението си по чл.  

70, ал1: 

 т.1 индивидуално, или 

 т.2    чрез    колективни    системи,    представлявани    от    организация    по 

оползотворяване. 

 (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който  

изпълняват  задълженията  си,  като  им  предоставят  удостоверение  по  образец  съгласно 

наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО. 

 

 Чл. 72  Организациите по оползотворяване на отработени масла и  лицата, които пускат 

на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно 

събиране и оползотворяване на отработени масла, които осигуряват: 

 т.1 разделно събиране на маслата, образувани в автосервизи при смяна на масла; 

 т.2 разделно събиране на отработените масла от местата за смяна на масла по чл.80, 

ал.1, т.1; 

 т.3 разделно събиране на отработените масла, които се образуват от експлоатацията на 

техника и оборудване, от площадките за предварително 

съхраняване; 

 т.4 предаването на събраните по т. 1, 2 и 3 отработени масла на съоръжения и 

инсталации за  оползотворяване или  обезвреждане на  отработени масла,  в случай че 

техническите, икономическите и организационните условия не позволяват тяхното 

оползотворяване. 

 

 Чл. 73  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. 74 Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават регистрационен документ, издаден 

по реда на глава пета, раздел II от ЗУО. 

 

 Чл. 75 Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват 

разделно по видове с кодове и наименования съгласно Наредба №  3 от 01.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците или по начин, който позволява тяхното регенериране, 

оползотворяване и/или обезвреждане. 

 

 Чл. 76 Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни 

нефтопродукти се извършва:  

 т.1 в места за смяна на отработени масла; 

 т.2 на площадки за предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от 

допълнителните разпоредби на ЗУО - в резултат на експлоатацията на техника и оборудване; 

 т.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. 

 

 Чл. 77 (1) Местата за смяна на отработени масла, площадките за предварително 

съхраняване и събирателните пунктове за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по 

чл.76,  както  и  обособените  части  от  площадки,  на  които  се  извършват  дейности  с 

отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

 т.1 да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал; 

 т.2  да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за  събиране и 

съхраняване; 

 т.3 да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 

 т.4 да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 

ограничаване на евентуални разливи; 

 т.5  да са оборудвани със  съоръжения за отстраняване на отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти от формираните отпадъчни води. 

 (2) Площадките за предварително съхраняване по чл.76, т.2 и събирателните пунктове 

по чл.76, т.3 се изграждат и експлоатират при спазване изискванията на наредбата 

по чл.43, ал.1 ЗУО. 

 

 Чл. 78 (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отработени масла и/или отпадъчни 

нефтопродукти, както и притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ги 

предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата по чл. 28, ал. 1 от Наредба за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти въз основа на писмен договор или ги 

оползотворяват, и/или обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на 

ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 



 (2)  Приемането  на  отработени масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  от  кораби  се 

извършва по реда на Наредба №  15  от  2004 г.  за предаване и  приемане на отпадъци - 

резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари. 

 

 Чл. 79 Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, образувани в резултат на 

разкомплектоването   на   излезлите   от   употреба   моторни   превозни   средства   съгласно 

наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО се предават за оползотворяване и/или обезвреждане на лицата 

по чл. 28, ал. 1 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, и 

 

 Чл. 80 (1) Кметът на общината: 

 т.1 определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на 

общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по 

оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и 

информира обществеността за местоположението им и за  условията за приемане на 

отработените масла;  

 т.2 съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

 (2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи: 

 1.  по  т.  1  -  когато  местата  за  смяна  на  отработени  моторни  масла  са 

разположени върху общински имот, и 

 2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по 

събиране на отработени масла и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане със: 

 а) организация по оползотворяване на отработени масла; 

 б)  лица,  които  пускат  на  пазара масла  и  изпълняват задълженията си  

индивидуално; 

  в) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ,  

издаден по реда на глава пета, раздели I и II ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране,   регенериране   и/или   оползотворяване   на   отработени   масла,   и/или 

комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

 

 Чл. 81 (1).Преди сключване    на договор    лицата по чл.80 ал.2, т.2    изготвят и 

представят  пред  Кмета  на  общината програмата по  чл.53,  ал.1  ЗУО,  която  да  включва 

информацията   по   чл.12,   ал.1   от   Наредба   за   отработените   масла   и   отпадъчните 

нефтопродукти; 

 (2) В срок до 28.02. лицата представят пред кмета на общината отчет за изпълнение 

на програмата по ал.1. 

 

 Чл. 82. Забранява се: 

 т.1 изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано обезвреждане 

на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 т.2    изхвърлянето    на    отработени    масла    и    отпадъчни    нефтопродукти    в 

повърхностните и подземните води, в териториалното море и в канализационните системи; 

 т.3  съхраняването  на  отработени  масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  по  начин, 

водещ до замърсяване на почвата; 

 т.4   третирането,   включително   изгарянето   на   отработени  масла   и   отпадъчни 



нефтопродукти, по  начин,  водещ  до  превишаване на  установените норми  за  допустими 

емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и/или в инсталации, неотговорящи на 

изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и на наредбата по чл. 43, ал. 1 

ЗУО; 

 т.5 нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на 

дейности по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 т.6 предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не 

притежават документ по чл. 35 ЗУО; 

 т.7 смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други отпадъци, 

както и смесването на отработени масла с различни характеристики, което ще възпрепятства 

тяхното оползотворяване, освен в случаите, когато това е технически неизпълнимо и 

икономически неприложимо; 

 т.8   смесването   на  отработени  масла  и  отпадъчни   нефтопродукти   с   горива, 

охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали; 

 т.9  изхвърлянето  на  отработени  масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  в  съдове  за 

събиране на битови отпадъци; 

 т.10 извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за       

целта,       и       в       съдове,       неотговарящи       на       нормативните      изисквания;  

 т.11 депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти; 

 т.12  нерегламентираното  третиране  и  транспортиране  на  отработени  масла  и 

отпадъчни нефтопродукти. 

 

РАЗДЕЛ VІ. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ (ИУГ) 

 

 Чл. 83 Управлението на отпадъците, на територията на община Силистра получаващи се 

от излезлите от употреба гуми се извършва при спазване на Закона за управление на 

отпадъците и Наредба за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми. 

 

 Чл.   84  (1)   Лицата,   които  пускат   на   пазара   гуми,   отговарят  за   събирането, 

съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ. 

 (2)   Когато   лицата,   които   пускат   на   пазара   гуми,   и   не   могат   да   бъдат 

идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително от лицата, 

извършващи продажби на крайните потребители. 

 

 Чл. 85 (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си по чл. 7 

и 8 на Наредба изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми(НИУГ): 

т.1 индивидуално, или 

т.2 чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. 

 (2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който 

изпълняват  задълженията  си,  като  им  предоставят  удостоверение  по  образец  съгласно 

наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО. 

 

 Чл. 86 (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 7 и 8 на Наредба изискванията за 

третиране на излезлите от употреба гуми (НИУГ) лицата, които пускат на пазара гуми, са 



длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на 

продажбата и на смяната им. 

 (2)  Информация  до  крайните  потребители  относно  възможността  по  ал.  1  се 

осигурява чрез  обява  на  интернет  страницата  или  на  видно  място  в  обекта  от  лицата, 

извършващи продажба и смяна на гуми. 

 (3) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за 

гуми, сключват договор с организация по оползотворяване на ИУГ, с лица, които пускат на 

пазара гуми, и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица по чл.12. 

 (4)  Лицата  по  ал.3,  в  т.ч.  мобилните  сервизи  за  гуми,  са  длъжни  да  осигурят 

възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на 

гумите. За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане. 

 (5)  С договорите по ал.3 се гарантира предаването на ИУГ на лица по  чл.85 за 

оползотворяване. 

 (6)  Лицата,   при  чиято   дейност  се  образуват  ИУГ,  отговарят  за  цялостното 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ. 

 (7)  Отговорността по  ал.6  се  носи  и  от  лицата,  на които  ИУГ  са  предадени  за 

събиране,  съхраняване или  транспортиране.  

 (8) Лицата по ал.6 и ал.7 на Наредба изискванията за третиране на излезлите от 

употреба гуми(НИУГ) се освобождават от отговорност след предаването на ИУГ на лице, което 

притежава документ по чл. 35 ЗУО за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ. 

 

 Чл. 87 Излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектуването на 

излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно наредбата по чл. 

13, ал. 1от ЗУО относно моторните превозни средства (МПС): 

 т.1 се предават за оползотворяване на лицата по чл.14 от НИУГ; 

 т.2 се зачитат за изпълнение на целите по наредбата по чл.13, ал.1 от ЗУО относно 

МПС  при  тяхното  регенериране и/или оползотворяване, като  разходите са  за  сметка  на 

лицата, пускащи на пазара МПС. 

 

 Чл. 88 Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, трябва да притежават съответния документ по 

чл.35 ЗУО. 

 

 Чл. 89 (1) Събирането и/или 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 инсталации за оползотворяване или 

обезвреждане на ИУГ. 

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

където те се образуват, включително във: 

 т.1 местата за смяна на гуми; 

 т.2 местата за продажба на гуми. 

 (3) Местата за смяна на гуми, площадките за съхраняване и събирателните пунктове 

за ИУГ се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно 

изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително - технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар и всяко друго приложимо законодателство. 

 



 Чл. 90 (1) Кметът на общината: 

 т.1  определя  местата  за  събиране  на  ИУГ  на  територията  на  общината,  без  да 

възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, 

и/или  на  лицата,  изпълняващи  задълженията  си  индивидуално,  и  информира 

обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ; 

 т.2 съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

 (2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи: 

 т.1. по т.1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински  

имот, и 

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

съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със: 

 а) организация по оползотворяване на ИУГ; 

 б)  лицата,  които  пускат  на  пазара гуми,  които  изпълняват  задълженията си  по 

наредбата индивидуално. 

 (3) За извършване на дейностите по ал.1, т.2 кметът на общината сключва договори с 

лицата по чл.88. 

 

 Чл. 91 (1).Преди сключване   на договор   лицата по чл.90 ал.2, т.2   изготвят и 

представят пред Кмета на общината програмата по чл. 53, ал. 1 от ЗУО, която да включва  

информацията по  чл.22, ал.1 от  Наредба за изискванията за  третиране на  излезлите от 

употреба гуми. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл. 92 Управлението на строителни отпадъците, на територията на община Силистра 

получаващи се от строително монтажни работи (СМР) се извършва при спазване на Закона за  

управление на  отпадъците и  Наредба  за  управление на  строителните отпадъци  и  за 

влагането на строителни рециклирани материали (НУСОВСРМ). 

 

  

 

 Чл. 93 (1) Кметът на общината отговаря за: 

 т.1 организирането на  събирането, оползотворяването и  обезвреждането  на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията й. 

 т.2   определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци, 

земни маси /ЗМ/ до депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането  или 

оползотворяването им. 

 т.3  определянето  на  изисквания  към  транспортните  средства,   превозващи 

строителни отпадъци  и/или  земни  маси  с  цел  гарантиране чистотата на  териториите за 

обществено ползване. 

 (2) Кметът на общината изпълнява задълженията си по ал.1, т.1, чрез: 

 т.1 сключване на договор с лица които притежават документ по чл. 35 ЗУО, 

 т.2   възлагане   на   дейностите  на   специализирани  общински   предприятия. 

притежаващи документ по чл. 35 ЗУО. 



 (3) Преди сключване на договора, лицата по ал.2 следва да разработят и представят 

програма по изпълнение на дейността включваща информация за: 

 т.1 описание на системата за събиране оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата. 

 т.2 информация за техническа обезпеченост за извършване на дейността.(в т.ч 

специализирани съдове за СО и обслужваща техника). 

 т.3  Информация за  формиране на единичната цената на 1 тон СО за дейностите 

свързани с събирането, оползотворяването и обезвреждането. 

 (4) Събирането и   транспортирането на СО от ремонтна дейност образувани от 

домакинствата на територията общината може да бъде възлагано на лицата по чл. 5, ал. 2 

при изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 3. 

 

 Чл. 94 Организирането на дейностите по третирането и транспортирането на 

отпадъците от строителни площадки (вкл. строителните отпадъци от вътрешни преустройства и 

текущи ремонти на сгради и съоръжения, и излишните земни маси) и от премахването на 

строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните 

отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35 от ЗУО, въз основа на 

писмен договор. 

 

 Чл. 95 (1) При подаване на молба за издаване на разрешение за строеж и разрешения 

за реконструкция  на  сгради  и  съоръжения,  към  нея  се  прилага  декларация  за  очакваните 

количество строителни отпадъци според проекта. Декларираните количества се вписват в 

разрешението за строеж.  

 (2) В случай на изменения в проекта, водещи до промяна в количеството на строителни 

отпадъци с повече от 10 % спрямо количеството, вписано в строителното разрешение, 

собственикът на обекта подава молба за изменение на строителното разрешение. 

 (3) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци и 

излишните земни маси касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива 

строителна линия, и/или обекти(в т.ч и текущи ремонт на жилища), от които общото количества 

на строителните отпадъци и излишните земни маси надвишава 1 куб. м., отговорните по чл.94 

лица подават по образец заявление за издаване на разрешение, а за обектите на високото 

строителство, и за линейните обекти внасят и депозит в размер на строителната стойност на 

възстановителните работи на терените за обществено ползване, въз основа на които Кметът на 

общината издава Разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и 

излишните земни маси. 

 (4) Към заявлението лицата по ал.3 прилагат и копие от договори с лица притежаващи 

документ по чл. 35 ЗУО    за дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди 

оползотворяване    и/или    обезвреждане,    материално    оползотворяване,    както    и    по 

обезвреждане на СО. 

 (5) Разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните 

земни маси, се издава за всеки отделен обект. 

 (6)  В  протокола  за  откриване  на  строителната  площадка  за  обекта  задължително  

се вписва  лицето,  отговорно  за  дейностите  по  третиране  и  транспортиране  на  

строителните 

отпадъци и излишните земни маси, и номерът на издаденото му разрешително. 



 (7) Задълженията за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и 

излишните земни маси на съответните отговорни лица е в сила до подписване на акт образец 

№ 15 независимо от продължителността на строителството. 

 (8)  При  приемане  на  обекта  се  представят  документи  (в  т.ч  и  разплащателни), 

удостоверяващи начина  за  събиране,  извозване и  третиране на  формираните строителни 

отпадъци. В случай, че количеството надхвърля с повече от 10 % вписаното в строителното 

разрешение  или  има  пропуски  в  документацията  относно,  събирането,  извозването  и 

третирането  на  строителните  отпадъци  и  излишните  земни  маси,  на  собственикът  на 

отпадъците  се  налага  глоба  в  размер  на  трикратния  размер  на  заявеното  количество 

строителни отпадъци и излишни земни маси, на база цена за приемане на отпадъците в 

съответното съоръжение. Обектът се въвежда в експлоатация след представяне на документ за 

заплащане на глобата. 

 (9) За реконструкция на сгради и съоръжения, извършването на текущ ремонт(в т.ч и 

текущи ремонт на жилища) или други вид обекти, за които не се издава строително 

разрешение и  при  които  общото  количество строителните отпадъци и  излишните земни 

маси не надвишава 1 куб.м за целия ремонт отговорните по чл. 94 лица подават по образец 

заявление  за  издаване  на  разрешение, въз  основа  на  което  кметът  на  общината  издава 

Разрешение за третиране и транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни 

маси. 

 (10)  В  разрешението се посочва мястото на  обезвреждане,  маршрута  за  движение  

на МПС превозващи отпадъците, цената на тон която следва да се заплати за извозен и 

третиран отпадък съгласно чл.93, ал.3, т.3, условията по чл.96 и други изисквания касаещи 

събирането, извозването и третирането на отпадъците. 

 (11)   Лицата   по   ал.9,   след   приключване   на   ремонтната   дейност   и   отчитане 

посредством техническо средство на количеството СО и излишни земни маси заплащат цена на 

тон за извършване на дейностите свързани със събирането, оползотворяването и 

обезвреждането   на  лицата  по   чл.93,  ал.1.  Копие  от   разплащателните  документи   се 

представят в 5 дневен срок пред общинска администрация. 

 (12) При непредставяне на копия от разплащателни документи на лицата по ал.9 се 

налага  глоба  в  размер  на  десетократния  размер  на  заявеното  количество  строителни  

отпадъци и излишни земни маси на база цена за приемане на отпадъците в съответното 

съоръжение . 

 

 Чл. 96 Отговорното лице за изпълнение на строежи, разрушаване на законни сгради и 

съоръжения,   премахване   на   незаконни   строежи   или   на   негодни   за   ползване   или 

застрашаващи сигурността строежи е длъжно: 

 т.1 да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е 

започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти 

на техническата инфраструктура); 

 т.2 да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и 

транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици; 

 т.3 да не допуска замърсяване по какъвто и да е начин (от камиони и друга 

техника с мръсни гуми, от работещите на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите, 

зелените площи и др. и другите територии за обществено ползване и на съседните имоти при 

транспортиране на строителни материали, СО и излишни земни маси и извършване на 

строителни, изкопни и ремонтни работи; 



 т.4  да  не  допуска  транспортиране  на  СО  и  земни  маси  в  камиони  без 

покривала. 

 

 Чл. 97 Депонирането (обработването) на строителните отпадъци и излишните земни 

маси се извършва само на определените от кмета на общината депа и/или до други 

инсталации или съоръжения за обезвреждането или оползотворяването им. 

 

 Чл. 98 (1) Преди започване на СМР по смисъла на § 5, т. 40 от Закона за устройство на 

територията и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за изготвянето на план за 

управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО. 

 (2) Изискванията на ал. 1 не се прилагат за: 

 т.1 премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 100 кв. м; 

 т.2 реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

 т.3 промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 500 кв. м; 

 т.4 строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв. м; 

 т.5 премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, 

когато е наредено по спешност от компетентен орган; 

 т.6 всички текущи ремонти. 

 (3) Плана за управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО, се изготвя в обхват съгласно чл. 

5  на  Наредба  за  управление  на  строителните  отпадъци  и  за  влагането  на  строителни 

рециклирани материали. 

 (4) Планът по ал. 3 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по Глава 

осма от Закона за устройство на територията, а за обектите, за които не се изисква одобрен 

инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен план. 

 (5) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: 

 т.1 за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава осма, 

раздел  ІІ  от  Закона  за  устройство  на  територията  от  органа,  отговорен  за  тяхното 

одобряване; 

 т.2 за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от кмета на 

община или оправомощено от него длъжностно лице. 

 (6) Компетентният орган по ал. 5 може да изисква предоставяне на допълнителна 

информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с изисквания  

на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагането на строителни 

рециклирани материали, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 

15 дни от получаване на плана. 

 (7) В случаите по ал. 5, т. 2 Кметът на общината одобрява плана за управление на 

строителни отпадъци или  мотивирано отказва одобрението  му в  срок до  един  месец  от 

получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на 

допълнителната информация. 

 (8)   Отказът   за   одобрение   на   плана   може   да   бъде   обжалван   по   реда   на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 (9) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на 

съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

 (10) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват: 



 т.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; 

 т.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. 

 (11) Документите по ал.10 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 - Русе). 

 

 Чл. 99 В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж 

възложителят или упълномощено от него длъжностно лице: 

 т.1  определя  отговорно  лице  за  изпълнение  на  плана  за  управление  на  СО  за 

съответния строеж; 

 т.2 възлага задължения към участниците в строително - инвестиционния процес за 

спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и 

за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни 

насипи. 

 

 Чл. 100 (1) При извършване на СМР и премахване на строежи задължително се 

разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества не 

по-малки от посочените в чл.11, ал.1, т.1 – 3 от Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагането на строителни рециклирани материали. 

 (2)  Строителните  отпадъци  по  ал.1  се  събират,  съхраняват,  транспортират  и 

подготвят за оползотворяване разделно. 

 (3) Строителните отпадъци по ал.1 се подготвят за оползотворяване и се рециклират 

на площадките по чл.17 от НУСОВСРМ. 

 (4) Изискванията по ал. 1 не се прилагат в случаите по чл. 98, ал. 2 от Наредбата.  

 

 Чл. 101 (1) Възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на 

строежи, с изключение на случаите по чл.98, ал. 2, изготвят транспортен дневник на СО по 

време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение №6 от Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагането на строителни рециклирани материали 

 (2)   Дневникът   по   ал.   1   включва   информация   за   лицата,   които   извършват 

транспортиране  на  СО,  и  лицата,  на  които  се  предават  СО  в  процеса  на  СМР  и 

премахването. 

 (3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК 

транспортният дневник се изготвя от общинска администрация. 



 

 Чл. 102 (1) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с 

изключение на случаите по чл.98, ал.2 изготвят отчет съгласно приложение № 7 от Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагането на строителни рециклирани материали за 

изпълнение на плана за управление на СО. 

 (2) Към отчета по ал. 1 се прилагат: 

 т.1 копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на 

отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с 

код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се 

прилагат  копия  на  първични счетоводни  документи  и  други  документи  за  приемане  на 

отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за дейности по рециклиране на 

тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването им на 

съоръжения за обезвреждане; 

 т.2 копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО 

и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 

305/2011 г.  на Европейския парламент и на Съвета от 9  март 2011 г.  за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (OJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-

нататък   "Регламент   (ЕС)   305/2011   г.",   доказващи   влагането   на   продукти   от 

оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи. 

 (3) При принудително премахване на незаконни строежи от органите на ДНСК 

отчетът по ал. 1 се изготвя от общинската администрация. 

 (4)  Забранява  се  нерегламентираното изхвърляне,  изгаряне,  както  и  всяка  друга 

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

събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ 

МЕТАЛИ (ОЧЦМ) 

 

 Чл. 103 (1) Дейностите с ОЧЦМ, се извършват само на площадки, разположени на 

територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови 

дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение 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) 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  въз основа на сключен 

писмен договор. 



 (3) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие 

на декларация за произход. 

 (4) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 3 се извършва на площадките по чл.5, 

ал.3,  т.11  или  чрез  кампании  за  разделно  събиране  на  отпадъци  от  домакинствата, 

организирани от кмета на общината. 

 (5) Сертификатът и декларацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, 

утвърден от министъра на околната среда и водите. 

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

 (7)  В  случаите,  когато  на  една  площадка се  извършват дейности с отпадъци от 

метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на 

тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на 

площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на ОЧЦМ, 

образувани  след  предварителна  подготовка  преди  оползотворяване на  ИУЕЕО,  НУБА и 

ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата по чл.3 от  ЗУО. 

 (8) Лицата, извършващи дейности по приемане, временно съхранение и третиране на 

ОЧЦМ,  са  длъжни  да  притежават  съответно  комплексно  разрешително,  разрешително  или 

регистрационен документа по чл.35 от ЗУО. 

 (9)  Лицата,  извършващи  дейности  с  ОЧЦМ,  са  длъжни  да  осигурят  на  всяка 

площадка 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението 

или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на 

една година. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл.  104  (1)  Лицата  причинители  или  собственици  на  неопасните  производствени 

отпадъци при управлението им прилагат йерархията разписана в чл. 2 ал. 1. 

 (3) Неопасните производствени отпадъци се третират: 

 т.1 от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от компетентните 

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

 т.2   от   лицата   на   които   е   дадено   разрешение,   комплексно   разрешително   или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност. 

 (3)  Предаването  и  приемането  на  неопасни  производствени  отпадъци  за  съответно 

третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор. 

 (4) Депонирането на неопасни производствени отпадъци в общинското депо за 

неопасни 

отпадъци  може  да  се  извършва  след  издадено  разрешение  от  Кмета  на  Общината  или 

оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на молба от притежателя на отпадъците. 

 (5)  На  общинското  депо  за  неопасни  отпадъци  се  приемат  за  депониране  

неопасни производствени  отпадъци  генерирани  само  от  дейността  на  лица  развиващи  

дейност  на 

територията на регион определен с плана по чл.49, ал.1 от ЗУО. 

 (6) Притежателя на неопасните производствени  отпадъци едновременно с молбата по 

ал.4,  представят     предварително  нужните  придружаващи  отпадъците  документи  съгласно  



Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на 

Оператора на общинското депо за неопасни отпадъци. 

 (7) Операторът на общинското депо за неопасни отпадъци в едноседмичен срок изготвя 

аргументирано становище за възможността заявените от лицата по ал.5 отпадъци да бъдат 

обезвредени, чрез депониране в общинското депо за неопасни отпадъци и условията във 

връзка с това и го представя на Кмета на Общината. 

 (8)  За  депониране  (обезвреждане)  на  производствените  отпадъци  притежателят  им 

заплащат такса(цена на услуга) на Оператора на депото. 

 Чл.  105  Всички  разходи  за  третирането  и  транспортирането  на  производствените 

отпадъци са за сметка на притежателя им. 

 

ГЛАВА ОСМА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА, В 

Т.Ч. ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл.  106  (1)  Кмета  на  общината осигурява  изграждането  и  функционирането на 

площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. 

едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-

голямо от 10  000 жители на  територията на  общината, и  при  необходимост в  други населени 

места. 

 (2) Разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 

ОЦЧМ от ремонтни дейности в домакинствата, опасни отпадъци и други неподлежащи на 

изхвърляне в съдовете за битови отпадъци и за които няма организирана система за тяхното 

събиране, ги предават на лицата по ал.3. 

 (3) Кмета изпълнява ангажимента по ал.1 като: 

 т.1  сключва на договор с лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО, в 

т.ч   и   осъществяване   на   дейността   на   базата   на   публично   -   частно партньорство; 

 т.2  възлагане  на  дейностите  на  специализирано  общинско  предприятие. 

притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО. 

 (4) Преди сключване на договора, лицата по ал.3, т.1 следва да разработят представят 

програма по изпълнение на дейността включваща информация за: 

 т.1 описание на дейностите на площадката за разделно събрани отпадъци от 

домакинствата,  в  т.ч.  едрогабаритни  отпадъци,  опасни  отпадъци  и  други, 

тяхното последващо оползотворяването и обезвреждането. 

 т.2 информация за техническа обезпеченост за извършване на дейността.(в т.ч 

специализирани съдове за СО и обслужваща техника, в т.ч мобилна техника за събиране на 

опасни отпадъци от домакинствата при провеждане на кампании. 

 

 Чл.   107   (1)   Площадките   се   изграждат   на   територия   общинска   или   частна 

собственост. 

 (2) Дейностите, се извършват само на площадки, разположени на територии, за които 

съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища 

за обществен транспорт с национално и регионално значение 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 



 (3) Площадките се определят при спазване на изискванията на Наредба №7 за 

изискванията, на които трябва да   отговарят площадките за разполагане на съоръжения за 

третиране на  отпадъци и  следва да отговарят на  изискванията заложени в  наредбата по 

чл.43, ал.1 ЗУО.  

 Чл. 108 (1) Площадките осигуряват приемане минимум на: 

 т.1    Разделно   събрани    метални   отпадъци   от    ремонтни   дейности    в 

домакинствата, в т.ч опасни отпадъци от опаковки 

 т.2  Разделно  събрани  пластмасови отпадъци включително  и  от  ремонтни дейности в 

домакинствата , в т.ч опасни отпадъци от пластмасови опаковки. 

 т.3  Разделно  събрани  отпадъци от  хартия  и картон от    домакинствата и отпадъци  от  

хартиени  и  картонени  опаковки,  в  т.ч  опасни  отпадъци  от 

опаковки 

 т.4  Разделно  събрани  стъклени  отпадъци  включително  и  от  ремонтни 

дейности в домакинствата, и отпадъци от опаковки от стъкло в т.ч   опасни отпадъци от 

опаковки. 

 т.5 Едрогабаритни домакинки отпадъци - стари мебели, битови вещи и др. 

 т.6 Едрогабаритни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата – каси 

на   врати,   врати,   рамки   на   прозорци   и   прозорци,   дървени   подови настилки(дюшемета, 

паркет и др). 

 т.7 Химични препарати използвани в домакинствата и опаковки от тях(напр. 

негодни   за   употреба   препарати   за   почистване,   препарати   за   борба   с 

вредители 

 т.8 Остатъчни препарати от строителна химия и техните опаковки – бои на 

водна основа, бои на ацетонова основа, бои на акрилна основа, силикони, 

лакове, разредители, почистващи вещества, отпадъци съдържащи азбест. 

 т.9 Текстилни отпадъци - стари дрехи, постелъчни материали, килими и др. т.10 

Лекарствени препарати с изтекъл срок на годност и живачни термометри от бита. 

 (2) При предаването на опасни отпадъци и опасни отпадъци от опаковки от 

домакинствата предаващите лица задължително предоставят информация за веществата, 

както и за веществата, които са били съхранявани опаковките придружени с указанията от 

производителя(информационен лист за безопасност, изготвен съгласно действащото 

законодателство) за начина на обезвреждане на опаковката. 

 

 Чл. 109    (1) Оператора на площадките по    чл.106 ал.1 предава приетите разделно 

събрани   отпадъци   за   по   нататъшно   оползотворяване,   или   обезвреждане   на   лица 

притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО. 

 (2)  Разходите за  изграждане и  извършване на  дейността  в  случаите на  чл.106  се 

поемат от лицата(Операторите) на площадките. 

 

 Чл. 110 Приходите от реализация на рециклируеми материали събрани на площадките 

от лицата по чл.106, ал.3  се разпределят съответно: 

т.1 50% в полза на лицето извършващо дейността. 

т.2 50% в полза на Община Силистра. 

 



 Чл. 111 Кметът на общината или упълномощени от него лица    водят регистър на 

площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на 

Общината. 

 

ГЛАВА ДЕВЕТА 

 УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИ 

 

 Чл. 112 Управлението на биоотпадъците, на територията на община получаващи  се 

извършва при спазване на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците.  

 

 Чл. 113 Притежатели на биоотпадъци са:  

 1.   домакинствата ; 

 2.   лица, чиято дейност е свързана с образуване биоотпадъци – търговски обекти, 

заведения за хранене, тържища и пазари, предприятия от хранително вкусовата 

промишленост. 

 

 Чл. 114 Не са предмет на разделно събиране биоотпадъци от: 

 1.   естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 

2, ал. 2, т. 6 от ЗУО, включително оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци  от  

преработка  и  съхранение на  селскостопански  продукти,  които  се използват в земеделието 

 2.   утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници. 

 

 Чл. 115 (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 113, ал.1, т.1 ги предават на 

общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място. 

 (2) Притежателите  на  биоотпадъци  по   чл.  113,  ал.1,  т.  2  организират самостоятелни 

системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно 

събиране, или извършват компостиране на място. 

 

 Чл. 116 (1)  Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на 

цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, 

паркове и градини по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на общината. 

 (2)  Биоотпадъците  по  ал.  1,  както  и  отпадъците  от  зелените  площи  към 

търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез 

компостиране  или  анаеробно  разграждане,  по  начин,  който  осигурява висока  степен  на 

защита на околната среда. 

 

 Чл. 117 Разделното събирането на    биоотпадъци от поддържането на обществени 

площи, паркове и градини се осъществява, като неразделна дейност към основната дейност на 

лицата по чл. 5, ал. 2 извършващи услугите по организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

на битови отпадъци. 

 

 Чл. 118. Забранява се: 

 1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци; 

 2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг 

начин,   в   случай   че   могат   да   бъдат   рециклирани  или   оползотворени  на 



територията на страната; 

 3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 

 4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови 

отпадъци при наличие на изградени система за разделно събиране на биоотпадъци; 

 5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.  

 

ГЛАВА ДЕСЕТА 

СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 Чл. 112 Събирането и съхраняването на информация за дейностите по управление на 

отпадъците се осъществява съгласно изискванията на глава четвърта, раздел І от ЗУО, както и 

реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните 

документи и на закритите обекти и дейности. 

 

 Чл. 113 (1) Лицата на територията на Община Силистра, чиято дейност е свързана с 

образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни 

отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен   документ   по   чл.35   от   ЗУО   и   извършващи   дейности   по   събиране   и 

транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци, както и лицата, 

притежаващи комплексно разрешително, са длъжни да водят отчетни книги, заверени от 

директора на РИОСВ – Русе. Търговците и брокерите на отпадъци са длъжни да водят отчетни 

книги, заверени от директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището им, а за 

чуждестранните лица – от директора на РИОСВ - Русе. 

 (2) Отчетните книги се водят за всяка площадка, на която се образуват и/или третират 

отпадъци и съдържат хронологична информация за количеството, естеството и произхода на 

отпадъците и когато се изисква - предназначението, периодичността на събиране, начина на 

транспортиране и предвидените методи за третиране на отпадъците. 

 (3) Отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват за срок от 5 години, 

включително след преустановяване на дейността. 

 (4)  При  закриване  изцяло  на  дейностите  на  всички  инсталации  и  съоръжения  на 

определена площадка лицата по ал.1 предават отчетните книги в общинската администрация, 

която ги съхраняват в сроковете по ал.3. 

 (5) Лицата по ал.1, както и лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на 

които се образуват масово разпространени отпадъци, изготвят годишни отчети по отпадъците 

съгласно изискванията на ЗУО. 

 (6) Годишните отчети се изготвят за предходната година за всяка площадка въз основа 

на 

данните, съдържащи се в отчетните книги, в три еднообразни екземпляра, които се заверяват 

от ръководителя на предприятието с подпис и печат. 

 (7) Първият екземпляр на годишните отчети се представя в Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС) - София, вторият екземпляр се изпраща в Община Силистра, а третият 

остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката. 

 (8) Годишните отчети се съхраняват за срок от 5 години. 



 (9) Годишните отчети се изготвят и в случай, че през отчетния период не са образувани 

и не са извършвани дейности по приемане и/или третиране, но има съхранени и/или 

натрупани отпадъци. 

 (10) Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се образуват 

масово 

разпространени  отпадъци,  предоставят  информация  и  водят  отчетност  съгласно  наредби  

на Министерския съвет по чл.13, от ЗУО. 

 (11) Лицата по ал. 1 предоставят при поискване от контролните органи по глава  десета 

на  тази  наредба  или  от  предишен  притежател  на  отпадъците  документи  относно  отчета  и 

информацията за дейността по управление на отпадъците. 

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 Чл. 114 (1) Контрол по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кмета на 

общината  или   оправомощени   от  него  със  заповед  длъжностни  лица.  

 (2)  Контролни органи, който следят за спазването и прилагането на разпоредбите на 

тази Наредба са служителите на общинския инспекторат, други изрично упълномощени за това 

от кмета на общината длъжностни лица, както и органите на реда към МВР. 

 (3) Кметът  на общината и органите по  ал.2 контролират изпълнението на всички 

изисквания и задължения, произтичащи от тази наредба от лицата, извършващи дейности по 

поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови отпадъци, строителни отпадъци от 

ремонтни дейности в домакинствата, битови биоразградими отпадъци, както и от лицата, при 

чиято дейност се образуват отпадъци. в т.ч.: 

 т.1  поддържането и опазването на чистотата на територията на общината; 

 т.2 дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови, биоразградими и строителни отпадъци; 

 т.3 дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци на общински 

и/или регионални депа; 

 т.4   площадките за дейностите с ОЧЦМ; 

 т.5   спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба; 

 

 Чл. 115 (1) Контролните органи по чл.114, ал.2 от Наредбата извършват проверки по 

документи, на място. 

 (2 ) Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и да оказват 

съдействие на контролните органи за всички обекти и територии до местата за събиране и 

съхранение  на  отпадъци,  съоръженията  за  транспортиране,  преработване  и/или 

обезвреждане на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа. 

 (3) При констатиране на административни нарушения по тази наредба контролните 

органи имат право: 

 т.1 да съставят констативни протоколи и да дават предписания със срокове и 

отговорници за отстраняването им. 

 т.2 да съставят актове за установяване на административни нарушения; 

 т.3 при явно маловажни случаи на нарушения по тази наредба, контролните органи 

налагат на място наказания - глоба срещу квитанцията /фиш/.    Ако нарушителят  оспори  

нарушението  или  откаже  да  заплати  глобата,  му  се съставя акт по реда на ЗАНН; 



 т.4   на   достъп   за   всички   обекти   и   територии,   в   които   се   извършва 

контролираната дейност; 

 т.5 да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или 

извършващи дейности с отпадъци, които съгласно нормативните изисквания 

следва да се намират на мястото на проверката. 

 т.6      да  изискват  писмени  и  устни  обяснения  от  всеки,  който  работи  за 

проверяваното лице; 

 т.7   да   привличат експерти  в съответната област, когато проверката изисква 

специални познания. 

 (4)   Ако   при   проверката   на   място   бъде   констатирана   липса   на   документи, 

удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се съставя 

констативен протокол, в който се определя 7-дневен срок за представянето им. 

 

 Чл. 116 При извършване на проверките контролните органи по чл.114, ал.2 съставят 

констативни протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения. При 

констатирани нарушения контролните органи дават задължително предписание и определят 

срок за отстраняване на  нарушенията.  

 

 

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА 

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНО- 

НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

РАЗДЕЛ I. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

 

 

 Чл. 117 (1) За предотвратяване и преустановяване на започнали административни 

нарушения по тази наредба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните 

последици от тях, Кметът на Община Силистра или  упълномощено от него  длъжностно лице 

прилага следните принудителни административни мерки: 

 т.1 Спира дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или 

обезвреждане на отпадъци. 

 т.2 Спира изхвърлянето на отпадъци на нерегламентираните за това места. 

 т.3 Спира складирането на отпадъци на територията на общината. 

 т.4 Спира експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци. 

 т.5 Спира от експлоатация транспортни средства, когато техническото им състояние не 

позволява безопасното превозване на отпадъци, или превозването им противоречи на 

настоящата наредба или договора с общината. 

 

 Чл. 118 (1) Установяването на административно нарушение по тази наредба става с 

констативен акт, съставен от упълномощено от Кмета длъжностно лице. 

 (2) Прилагането на принудителната административна мярка се извършва с мотивирана  

заповед  на  Кмета  на  Община  Силистра,  в  която  се  определят  видът  на 

принудителната административна мярка и начинът на прилагането й. 

 (3) Заповедта по ал. 1 се връчва на заинтересуваното лице по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 



 (4) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административно процесуалния 

кодекс.  Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. 

 (5)  Всички разходи по изпълнението на принудителните административни мерки са 

за сметка на лицата, на които са приложени мерките. 

 (6)  Когато  се  установи,  че  административното  нарушение,  за  което  е образувано 

административно наказателно  производство, съставлява  престъпление, производството  се 

прекратява и материалите се изпращат в прокуратурата. 

 

 

РАЗДЕЛ II. АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

 

 Чл. 119 (1) За нарушаване на разпоредбите на настоящата Наредба наказва се с глоба от 

300 до 1000 лв. физическо лице, което: 

 т.1 изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

 т.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;  

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

съхраняване или в центрове за разкомплектуване; 

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

разделно  събиране  съгласно  наредбите по  чл.13,  ал.1 от  ЗУО,  в  контейнери за  смесени 

битови  отпадъци  и  в  съдове  за  събиране  на  отпадъци,  поставени  в  имоти  -  публична 

държавна или общинска собственост, или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, 

затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в конкретното  

населено  място  е  създадена  система  за  разделно  събиране  на  съответните масово 

разпространени отпадъци; 

 т.5 изземва отпадъци от опаковки от съдовете за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки. 

 т.6 не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

 т.7 изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 

 (2) За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 5, 

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(ЗАНН). 

 (3) Фишът трябва да съдържа: 

 т.1 собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило  

глобата; 

  т.2 собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес; 

 т.3 датата и мястото на извършване на нарушението; 

 т.4 законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 

 т.5 размера на глобата, която следва да се заплати.  

 (4) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата, и от нарушителя. 

 (5) Глобата се заплаща доброволно на място от нарушителя, след което му се дава 



екземпляр от фиша. Издаден фиш глобата, по който не е платена доброволно в 7 дневен срок 

от датата на издаването му, се събира по съответния ред предвиден ж ЗАНН. 

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

наложената глоба, откаже да подпише фиша и/ или да заплати на място наложената му 

глоба, се съставя акт. 

 

 Чл. 120 (1) Въз основа на съставените актове Секретаря на общината, или 

оправомощено от него длъжностно лице от общинската администрация, издава наказателни 

постановления. 

 (2)   Образуването  на   административно-наказателни  производства  за   нарушения, 

съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните 

постановления, определянето  на  обезщетенията  за  причинените от  нарушителите вреди, 

както  и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и  в 

сроковете на ЗАНН. 

 

 Чл. 121 (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, 

навършили шестнадесетгодишна възраст, когато са били в състояние да разбират същността и 

значението на извършеното и да ръководят постъпките си. 

 (2)  За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 

16   години   и   поставени   под   пълно   запрещение,   отговарят   съответно   родителите, 

попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били                    

в състояние  да ги предотвратят.  

 

 Чл. 122 Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв. физическо лице, което: 

 т.1 предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл.103, ал.3 или 

откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията; 

 т.2  предава  ОЧЦМ  с  битов  характер  на  лице  без  разрешение  или  комплексно 

разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО; 

 т.3  извършва дейности  с  ОЧЦМ  без  регистрация  по  Търговския  закон  или  без 

разрешение, ако деянието не съставлява престъпление; 

 т.4 предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл.103, ал.2. 

 

 Чл. 123 (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо 

лице, което: 

 т.1 извършва дейности с ОЧЦМ без разрешение; 

 т.2   извършва  продажба  на   ОЧЦМ,   получени  като   технологичен  отпадък  от 

собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без разрешение; 

 т.3 приема ОЧЦМ от юридическо лице или едноличен търговец без сертификат за 

произход или без писмен договор; 

 т.4 непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на 

ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства; 

 т.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; 

 т.6 сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички 

изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък; 



 т.7 в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните 

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

съответната площадка; 

 т.8 нарушава изискванията на чл.103, ал.5, 6 или 8; 

 т.9 приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход; 

 т.10 приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер; 

 т.11 извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по 

чл.103, ал.7; 

 т.12  не  издава  и/или  не  предаде  декларация  за  съответствие  съгласно  чл.5, 

параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 333/2011; 

 т.13 не прилага система за управление на качеството съгласно чл.6, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) № 333/2011. 

 (2) За нарушенията по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налагат имуществени санкции в размер 

от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал.1 - от 3000 до 10 000 лв. 

 (3) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налага имуществена санкция 

в размер от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 6000 до 20 000 лв. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

 §1.  За използваните определенията в настоящата наредба се ползват допълнителните 

разпоредби на: 

 1.   Закон за управление на отпадъците. 

 2.   Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. 

 3.   Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства. 

 4.   Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.  

 5.   Наредба  за  батерии  и  акумулатори  и  за  негодни  за  употреба  батерии  и 

акумулатори. 

 6.   Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. 

 7.   Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми. 

 8.   Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

 9.   Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. 

 § 2. Тази Наредба се издава на основание чл. 22, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците. 

 § 3. Наредбата е приета с решение № 1550 по Протокол № 58 от 24.09.2015 г. на 

Общински съвет – Силистра, изм. с решение № 484 по Протокол № 24 от 29.05.2017 г., изм с 

Решение № 848 по Протокол № 40 от 03.08.2018 г.. 

 

 

 

 Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Приложение 1 

 

                   (Изм. - Решение № 484 на ОбС Силистра от 29.05.2017 г.) 

 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА 

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

№.......................................................... /................. ГОДИНА 

 



Днес .......................година, на основание на .............................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................       , уведомяваме собственика на: 

 

МПС:................................................................................................................................................... 

ВИД:.................................................................................................................................................... 

МАРКА:.............................................................................................................................................. 

ЦВЯТ НА МПС:................................................................................................................................ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР/АКО ИМА ТАКЪВ/:.................................................................... АДРЕС НА 

ПАРКИРАНЕ:.............................................................................................................. 

/ квартал, улица / булевард, блок, площадка/ 

 в срок от 30 (тридесет) дни да освободи заеманото от собственото му МПС 

място общинска собственост, като се премести в имот частна собственост. 

 Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост – не 

спира изпълнението на настоящото предписание. 

 При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от 

.................................................. лицензиран оператор на адрес: 

..................................................................................... и разкомплектовано ако в 14- дневен срок от 

преместването не бъде потърсено от собственика. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1. ....................................................... 

 

/..................................../ 

 

2. ....................................................... 

 

/..................................../ 

 

3. ....................................................... 

 

/..................................../  

 

 

 

          Приложение 2 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

    № ............................/ ...................г. 

за техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство 

 

Днес .............................. година, в гр. Силистра, комисия, назначена на основание на 

 

....................................................................................................................................................... 

 



връзка с........................................................................................................................, в състав: 

 

1............................................................................................ЕГН:..............................................., 

 

/име, презиме, фамилия/ 

 

инспектор от отдел “Инспекторат” към Община Силистра 

 

2........................................................................................... ЕГН:..............................................., 

 

/име, презиме, фамилия/ 

 

инспектор от Районно управление на Полиция 

 

3........................................................................................... ЕГН:..............................................., 

 

/име, презиме, фамилия/ 

 

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като 

установи следното: 

 

МПС:...........................................ВИД:...................................МАРКА:.................................... ЦВЯТ НА 

МПС:..........................РЕГИСТРАЦИОНЕН: .................................................... АДРЕС НА 

ПАРКИРАНЕ:......................................................................................................... 

/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/ 

 

МЯСТО, НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА:....................................................................... 

 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД: 

 

Външно състояние на превозното средство 

 

1. Наличие на двигател: .................................................................................................. 

 

2. Наличие на скоростна кутия: .....................................................................................  

 

3. Състояние на купето /кабината, каросерията/: ........................................................ 

 

4. Наличие на врати: ....................................................................................................... 

 

5. Наличие на калници: .................................................................................................. 

 

б. Наличие на капаци: .................................................................................................... 

 

7. Наличие на седалки:.................................................................................................... 

 



8. Наличие на арматурно табло: .................................................................................... 

 

9. Наличие на стъкла: ..................................................................................................... 

 

10.Състояние на каросерията: ....................................................................................... 

 

11.Осветителни тела: 

 

а .Фарове: ...................................................................................................................  

 

б.Габарити и мигачи-предни:................................................................................... 

 

 в.Стоп, габарит и мигачи-задни: ............................................................................. 

 

12.Наличие и състояние на колелата и гумите: ........................................................... 

 

13.Допълнителни данни по показания на свидетелите:.............................................. 

........................................................................................................................................... 

 

Становище на комисията: .............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

 

Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1 ........................................................................................... /................................................../ 

 

2 ........................................................................................... /................................................../ 

 

3 ........................................................................................... /................................................../ 


