
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУКЛЕН

НАРЕДБА № 26

Наредба за управление на отпадъците, поддържане
и опазване на чистотата на територията на

Община Куклен

/приета с реш. № 617, взето с протокол № 54 от 27.06.2014г./
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На основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр.53 от 13.07.2012 год. /

 Г Л А В А      П Ъ Р В А

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  /1/ Тази  Наредба  урежда условията  и  реда  за  изхвърлянето,  събирането,
включително разделното,  транспортирането,  претоварването,  оползотворяването  и
обезвреждането на :
1.битовите отпадъци, вкл. опасни битови отпадъци.
2.строителни отпадъци, вкл.биоотпадъци.
3.масово разпространени отпадъци, в т.ч.:

а/ отпадъци от опаковки /ООп/;
б/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС /;
в/  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;
г/  негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;
д / отработени  масла и отпадъчни нефтопродукти ;
е/ излезли от употреба гуми  /ИУГ/ .

4. отпадъци от черни и цветни метали /ОЦЧМ /.
5. разделно събрани отпадъци.

/2 / Наредбата урежда правата и задълженията на общинската администрация и на
лицата,  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.

/3/ 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.

       /4/ Наредбата  е  задължителна  за  всички  лица,  които  живеят  или  временно
пребивават  на  територията  на Община  Куклен,  както  и  за  юридическите  лица,
организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия. 

Чл.2. /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  със
Закона за управление на отпадъците и действащата подзаконова нормативна уредба . 
 1. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или
юридическото лице, в чието владение се намират те. 
 2. „Причинител  на  отпадъци“  е  физическо  или  юридическо  лице,  при  чиято
дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който
осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна
на свойствата или състава на отпадъка.

/2/ Притежателите на отпадъци са длъжни: 
 1.  да  изпълняват  разпоредбите  за  събиране,  транспортиране  и  третиране  на
отпадъците; 
 2. да поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за
третиране на отпадъци; 
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 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; 

 4. да организират безопасно съхраняване на отпадъците, за които не може да бъде
осигурено  третиране  в  съответствие  с  изискванията  на  Закона  зауправление  на
отпадъците, на територията на Република България; 
 5. при наличие на опасни отпадъци да определят отговорно лице и да организират
безопасното им управление; 
 6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със  Закона за управление
на отпадъците  и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
 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; 
 8. да осигурят инструктаж и периодично обучение на персонала, който работи с
опасни отпадъци; 
 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;

/3/  Когато  отпадъците  са  предадени  за  подготовка  преди  оползотворяване  или
обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател за
извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците. 

/4/ Първоначалния  причинител  на  отпадъците  носи  солидарно  отговорността  с
лицата,  участващи  в  цялата  верига  от  тяхното  събиране  до  третирането  им -  за
оползотворяване и/или обезвреждане. 

/5/ Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в
подходящи  инсталации,  като  спазват  разпоредбите  на  Закона  за  управление  на
отпадъците. 

/6/ Отговорността  за  организиране  управлението  на  масово  разпространени
отпадъци  се  поема  от  производителя  на  продукта,  в  резултат  на  чиято  употреба  се
образуват  отпадъците,  при  условията  на Закона за  управление  на  отпадъците  и
действащата подзаконова нормативна уредба.

Чл.3. Предаването  и  приемането  на  производствените,  строителните и опасните
отпадъци  се  извършват  само  въз  основа  на  писмен  договор  с  лица,  притежаващи
разрешение,  издадено  по  реда  на  глава  пета,  раздел  I от  Закона  за  управление  на
отпадъците,  комплексно  разрешително,  издадено  по  реда  на  глава  седма,  раздел  II от
Закона за опазване на околната среда  или регистрационен документ по чл. 78 от Закона за
управление на отпадъците за съответната дейност и площадка, за отпадъци със съответния
код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците.

Чл.4. /1/ Когато  причинителите  на  отпадъци  са  неизвестни,  разходите  по
възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се
намират отпадъците.

/2/ Всички  разходи  за  възстановяване  на  качествата  на  околната  среда  и  за
разкриване на действителния причинител се възстановяват от него.
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Г Л А В А      В Т О Р А

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Раздел І
Задължения и отговорности на Кмета на Община Куклен, общинска администрация

Куклен и Общински съвет –Куклен

Чл.5.  /1/ Кметът  на  Община Куклен организира  управлението  на  битовите
отпадъци,  образувани  на  нейна  територия,  съобразно  изискванията  на  Закона  за
управление на отпадъците, действащата подзаконова нормативна уредба и реда, установен
с настоящата Наредба.

/ 2 / Кметът на Община Куклен осигурява условия, при които всеки притежател на
битови  отпадъци  се  обслужва  от  лица,  притежаващи  необходимите  разрешителни  и
регистрационни  документи,  съгласно  изискванията  на  Закона  за  опазване  на  околната
среда и Закона за управление на отпадъците, на които е предоставено право да извършват
дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

/ 3/ Кметът на общината отговаря за: 
 1.  осигуряването  на  съдове за  събиране  на  битовите  отпадъци –  контейнери,  кофи и
други; 
2.  събирането  на  битовите  отпадъци  и  транспортирането  им  до  Регионално  Депо  за
неопасни отпадъци, разположено в местност „ Капсида”, земл. на гр.Асеновград или други
инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 
3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване; 
4.  организирането  на  събирането,  оползотворяването  и  обезвреждането  на  строителни
отпадъци  от  ремонтна  дейност,  образувани  от  домакинствата  на  територията  на
съответната община; 
5.  разделното събиране  на битови отпадъци на територията  на  общината  най-малко за
следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 
6. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане; 
7.  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; 
8. почистването от отпадъци на общинските пътища;
9.  предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им. 
10.Определя границите на районите, включени в системата на организирано поддържане
на чистотата, вида на услугите, които ще се извършват в съответния район и честотата на
сметоизвозване. 
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11. Предлага за одобрение от Общински съвет план-сметка за разходите по подържане на
чистотата и размер на таксите за ”битови отпадъци”. 
12.Отговаря за избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депа за битови отпадъци или на други инсталации или 
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци. 
13.Организира  дейностите  по  разделно  събиране  на  масово  разпространени  отпадъци
и/или оказва съдействие на организациите по оползотворяване на масово разпространени
отпадъци, в т. ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите
за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци. 
14.Осигурява  чрез  разнообразни  форми и  средства  информирането  на  обществеността,
относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците. 
15.Организира съвместно с Дирекция “Бюро по труда” – Родопи  ангажиране на трайно
безработни лица в общината, в дейностите по поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване. 
16.Организира  провеждането  на  мероприятия  за  почистване  и  хигиенизиране  на
населените места с привличане на широко обществено участие. 
Чл.6. /1/ Кметът  на  Община Куклен самостоятелно,  когато  не  участва  в  регионално
сдружение  или съвместно с другите кметове на общините от регионалното сдружение
предприема действия по възлагане и извършване на прединвестиционни проучвания за
изграждане  на  ново  съоръжение/я  за  третиране  на  битовите  отпадъци  най-малко  три
години  преди  изчерпване  обема  на  депото  за  битови  отпадъци  или  изтичането  на
експлоатационния срок на инсталацията, за което уведомява  РИОСВ - Пловдив. 

/2/ Върху недвижими имоти – публична или частна държавна собственост, може да
се учредява безвъзмездно право на строеж в полза на общини за изграждане на депа или
на други съоръжения или инсталации за третиране на отпадъци, както и на прилежащата
инфраструктура към тях. Правото на строеж се учредява безсрочно. 

/3/ Исканията за учредяване на правото на строеж по ал. 2 се подават до Министъра
на  регионалното  развитие  и  благоустройството  съгласувано  с  Министъра  на  околната
среда  и  водите.  Въз основа на  решение  на  Министерския  съвет  областният  управител
сключва договор за учредяване на правото на строеж.

Чл.7.Общините,  включени  във  всеки  от  регионите  ,  определени в  Националния
план  за  управление  на  отпадъците,  създават  по  реда  на Закона  за  управление  на
отпадъците регионално сдружение. 

Чл.8. /1/ Общинският  съвет  на  общината приема  решение  за  участие  в
регионалното  сдружение,  копие  от  което  се  изпраща  на  кмета  на  общината,  на  чиято
територия се предвижда изграждането или са разположени съоръжения за третиране на
отпадъците. 

/2/ Общинският  съвет  на  община  от  регионалното  сдружение може  да  приеме
решение за присъединяването и към сдружение на общини от друг регион, при условие че
не  се  осуетява  създаването  или  функционирането  на  регионалното  сдружение  или
регионалната  система  за  управление  на  отпадъците  в  собствения  є  регион  след
представяне на положителни становища на двете регионални сдружения и на РИОСВ. 

/3/ Членове на регионалното сдружение могат да бъдат само общини. 
/4/ Общината може да получи финансиране на проекти в областта на управление на

отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предприятието за управление
на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната
среда и водите или други национални публични източници на финансиране само след
създаването на регионално сдружение. 
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Чл.9. /1/ В регионалното  сдружение, системите  за  разделно  събиране,  повторна
употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци осигуряват като минимум
изпълнението на следните цели: 
 1. най-късно до 1 януари 2020 г. подготовка за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни  материали,  включващи  хартия  и  картон,  метал,  пластмаса  и  стъкло  от
домакинствата и подобни отпадъци от други източници на не по-малко от 50 на сто от
общото тегло на тези отпадъци; 

2.  най-късно до 31 декември 2020 г.  ограничаване  на  количеството  депонирани
биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци,
образувани в Република България през 1995 г. 

/2/ Целите по ал. 1 за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни
материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от 
домакинствата и подобни отпадъци от други източници, се постигат поетапно съгласно  
следните срокове:

1. до 1 януари 2016 г. – най-малко 25 на сто от общото им тегло; 
2. до 1 януари 2018 г. – най-малко 40 на сто от общото им тегло; 
3. до 1 януари 2020 г. – най-малко 50 на сто от общото им тегло.
Чл.10. Събраните  от  сметосъбиращите  фирми  битови  отпадъци,  генерирани  от

гражданите  на  територията  на  Община  Куклен  и  другите  общини,  членуващи  в
Регионалното  сдружиние   се  транспортират  за  депониране  на  Регионалното  Депо  за
неопасни отпадъци , разположено в землището на гр. Асеновград, местност „ Капсида”.

Раздел ІІ
Права и задължения  на физическите и юридическите лица, причинители и

притежатели на битови отпадъци на територията на гр.Куклен 
и населените места от общината

Чл.11.  /1 /Всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лицата по чл.5,
ал.2,  притежаващи необходимите  разрешителни  и  регистрационни  документи  съгласно
изискванията  на  Закона  за  опазване  на  околната  среда  и  Закона  за  управление  на
отпадъците, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране,
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане, съгласно сключен писмен Договор
с Кмета на Община Куклен.

/2/ Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на Община
Куклен,  както  и   юридическите  лица,  организациите  и  учрежденията,  осъществяващи
дейност  на  територията  на  Община Куклен,  които образуват  и/или са  притежатели  на
битови отпадъци, заплащат годишна такса за дейностите по събиране, транспортиране и
обезвреждане/депониране , съгласно Закона за местните дънъци и такси и  Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община
Куклен.
Чл.12. Физическите и юридически лица имат право:
1. Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите
по третиране на отпадъците и поддържането на чистота.
2. Да сигнализират общинската администрация за нарушения на разпоредбите на Закона 
за управление на отпадъците /ЗУО/ и настоящата Наредба.
3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено 
изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на 
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отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината.
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията. 

Чл.13. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или
друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците. 

Чл.14. Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци  от  нежилищни 
имоти са длъжни да:
1.  Подават молба-декларация по реда на Наредбата за определяне и администриране на
местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Куклен в срок от 1 октомври до
30  ноември  на  предходната  година до  Кмета  на   общината  за  броя  и  вместимостта
съдовете, които ще им бъдат необходими.
2. След приемане на такса смет описаните лица в т.1 трябва да сключват писмен Договор с
Кмета на Община Куклен за извършване на дейностите по събиране, транспортиране и
обезвреждане на генерираните от дейността им битови отпадъци .
3. Изхвърлят генерираните  от  дейността  им  битови  отпадъци   само  в съдове  за
съхраняване  на  битови  отпадъци,  които  са  декларирани,  че  ще  се  използват  през
годината , като след използването им капаците следва да се затварят плътно.
4. Опазват предоставените им съдове за битови отпадъци, като не допускат повреждането
им. 

Г Л А В А      Т Р Е Т А

УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛ. БИОРАЗГРАДИМИ

ОТПАДЪЦИ

Раздел І
Управление на отпадъците от строителство, реконструкции и разрушаване на

сгради и други съоръжения
Чл. 15. /1/ Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползо-

творяването и обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани
от домакинствата на територията на Община Куклен. 

/2/  Забранява  се  въвеждането  в  експлоатация  на  строежи  по  реда  на  Закона  за
устройство  на  територията  без  наличие  на  разрешение,  комплексно  разрешително  или
регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО /   за
дейности с отпадъци, когато такъв се изисква. 

/3/ Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на
територията на депа за опасни и неопасни отпадъци без наличие на определен размер на
обезпеченията  за  закриване  и  следексплоатационни  грижи  на  площадките  на  депа  в
съответствие с чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО / . 

Чл.  16.  /1/ Строителството,  разрушаването  на  законни  сгради  и  съоръжения  и
доброволното  премахване  на  незаконни  строежи  или  на  негодни  за  ползване  или
застрашаващи  сигурността  строежи  се  извършва  по  начин,  осигуряващ  последващото
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в съответствие
с  изискванията  на  Наредба  за  управление  на  строителните  отпадъци  и  за  влагане  на
рециклирани строителни материали, (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г.).

/2/ При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване
на незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
възложителят  носи  отговорност  за  изпълнението  на  целите,  свързани  с  подготовка  за
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повторна употреба,  рециклиране  и  друго оползотворяване на материали от строителни
отпадъци.

1. Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януа-
ри 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от
неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на
други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от
което  се  изключват  незамърсени  почви,  земни  и  скални  маси  от  изкопи  в  естествено
състояние. 

2. Целите  по  оползотворяване се  постигат  поетапно,  съгласно  сроковете  както
следва :
а/ до 1 януари 2016 г. – най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците; 
б/ до 1 януари 2018 г. – най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците; 
в/ до 1 януари 2020 г. – най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците. 

/3/ Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване
или застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на
разрушаването селективно по материали. 

/4/ Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпа-
дъци  по  време  на  принудителното  премахване  на  строежи,  за  оползотворяване  на
материалите  и  за  влагане  на  рециклирани  строителни  материали,  включително  за
покриването на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 

/5/ Разходите  за  извършване  на  дейностите  по  транспортиране  и  третиране  на
строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са за
сметка  на  извършителя  на  незаконния  строеж  или  на  собственика  на  сградата  или
съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол
за  извършените  разходи  за  дейностите  по  транспортиране  и  оползотворяване  на
отпадъците кметът на съответната  община подава заявление за издаване на заповед за
незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, т.
2 от Гражданския процесуален кодекс. 

Раздел ІІ
Управление на биоразградими отпадъци

Чл.17. Кметът  на  Община  Куклен   организира  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.

Чл.18. /1/ Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини
се събират разделно. 

/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. 

/3/  Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията на Закона за
управление на отпадъците  /ЗУО/ и на Наредбата по чл. 43, ал. 5 от същия закон.
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Г Л А В А   Ч Е Т В Ъ Р Т А

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ /МРО/

Раздел І
Общи положения

Чл.19. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употреба
на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради своите
характеристики изискват специално управление.

Чл. 20. Кметът на Община Куклен организира 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 разпола-
гане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване
на масово разпространени отпадъци .

Чл.  21. Отговорността  за  организиране  управлението на  масово разпространени
отпадъци/ МРО / се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се
образуват отпадъците, при условията на закона.

Чл. 22. /1/ Изискванията към продуктите, след чиято употреба се образуват масово
разпространени  отпадъци,  редът  и  начините  за  тяхното  разделно  събиране,  повторна
употреба, рециклиране и/или оползотворяване, включително целите за разделно събиране,
повторна  употреба,  рециклиране  и/или  оползотворяване,  се  определят  с  наредби  на
Министерския съвет. 

/2/ Мерките,  които  определят  носенето  на  разширена  отговорност  от
производителите, в т.ч. лицата, пускащи на пазара в Република България продукти, след
чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци,  имат цел насърчаване на
повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друго оползотворяване на тези
отпадъци. 

/3/ Мерките по ал. 2 включват приемането на върнати продукти и на отпадъците,
останали след употребата на тези продукти, последващото управление на отпадъците и
финансовата  отговорност  за  тези  дейности,  както  и  задължения  за  предоставяне  на
информация  на  обществеността  в  каква  степен  продуктът  може  да  бъде  употребен
повторно и рециклиран.

/4/ При прилагане на разширената отговорност на производителя се взема предвид
цялостното  въздействие  върху  околната  среда,  човешкото  здраве  и  въздействието  в
социален аспект, с оглед необходимостта от гарантиране на доброто функциониране на
пазара. 

/5/ Разширената  отговорност  на  производителя  се  прилага  независимо  от
отговорността за управление на отпадъците, предвидена в този закон, и без да се засягат
разпоредбите, определящи изисквания към определени групи отпадъци или продукти. 

Чл.  23.  /1/ Лицата, пускащи на  на  пазара продукти, след употребата на които се
образуват  масово  разпространени  отпадъци,  отговарят  за  разделното  им  събиране  и
третиране,  както  и  за  постигане  на  съответните  цели  за  разделно  събиране,  повторна
употреба, рециклиране и/ или оползотворяване.

/2/ Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си: 
1. индивидуално, или 
2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване. 

/3/ В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и
всички  техни  дистрибутори,  включително  лицата,  извършващи  продажба  на  крайните
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потребители,  са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата  отпадъците,
образувани в резултат на употребата на съответните продукти. 

/4/ Лицата  по  ал.  1  могат  да  изпълняват  задълженията  си  индивидуално  след
получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел  III от Закона за управление на
отпадъците /ЗУО /. 

/5/ В случай, че изпълняват задълженията си чрез колективни системи след сключване
на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда
на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ . 

/6/ Лицата по ал. 1 могат да променят организацията по ополозотворяване, чрез която
изпълняват  задълженията  си,  само  след  като  прекратят  договора  си  с  нея.  При
сключването на нов договор с друга организация по ополозотворяване задълженото лице е
длъжно  да  є  представи  копие  от  уведомлението  за  прекратяване  на  договора  си  с
предходната организация. 

/7/ Лицата  по  ал.  1  не  могат  да  участват  по  едно  и  също  време  в  повече  от  една
организация за един и същ отпадък. 

Раздел ІІ

Управление на отпадъци от опаковки /ООп/

Чл.24. Наредбата се прилага за всички видове опаковки, пуснати на пазара и за всички
отпадъци  от  опаковки,  използвани  или  изхвърляни  от  домакинствата  или  при
предоставянето  на  услуги,  или  при  извършването  на  промишлена,  търговска,
административна или всякаква друга дейност, независимо от използваните материали.

Чл. 25. С Наредбата се цели:
1.намаляване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната среда;
2.спазване на изискванията към пусканите на пазара опаковки;
3. намаляване на отпадъците от опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, чрез
предприемане на мерки в следната последователност:

а) намаляване образуването на отпадъци от опаковки;
б) многократна употреба на опаковки;
в) рециклиране на отпадъци от опаковки;
г) други форми на оползотворяване на отпадъци от опаковки;

4. създаване на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на
отпадъците от опаковки;
5. екологосъобразно обезвреждане на отпадъците от опаковки, които не могат да бъдат
рециклирани или оползотворени. 
Чл.26.  Управлението на дейностите,  свързани с отпадъците от опаковки, се организира
при спазване на следните принципи:
1.недопускане на непосредствен риск за здравето на хората и за околната среда;
2. рационално използване на суровинните  ресурси, получени при разделно събиране и
сортиране  на отпадъци от опаковки;
3.  отговорност  на  производителите  на  опаковъчни  материали,  производителите  на
опаковки, лицата,които пускат на пазара опаковани стоки за пусканите от тях опаковки, за
прилагането на системи за събиране и сортиране на отпадъци от опаковки,  както и за
рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки;
4. участие на обществеността .
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Чл.27. Физическите и юридически лица, при чиято дейност се образуват, събират,
транспортират  и/или  третират  отпадъци от  опаковки,  включително  на  територията  на
търговските обекти са длъжни:
1.да предприемат необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с
йерархията за управление на отпадъците; 
2.да ги предават на определените за целта места,  на територията на населеното място,
когато има организирана система за разделно събиране или да се предават за рециклиране,
на лица , притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от Закона за
управление на отпадъците, комплексно разрешително,  издадено по реда на глава седма,
раздел II от Закона за опазване на околната среда  или регистрационен документ по чл. 78
от Закона за управление на отпадъците  за съответната дейност и площадка, за отпадъци
със съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците. 

Чл. 28. Забранява се смесването на отпадъците от опаковки с други материали или
отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.

Чл.29.  Физическите  и  юридически  лица,  при  чиято  дейност  се  третират
/оползотворяват  или обезвреждат  /опасни  отпадъци от  опаковки  е  необходимо  да
притежават Разрешение за третиране на отпадъци , издадено по реда на глава пета, раздел
І,  чл.67 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Чл.30.  Физическите  и  юридически  лица,  при  чиято  дейност  се  третират
/оползотворяват  или обезвреждат  /  неопасни  отпадъци от  опаковки  е  необходимо  да
притежават Регистрационен  документ за  третиране на отпадъци ,  издадено  по реда на
глава пета, раздел ІІ, чл.78 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Чл. 31. /1/ Кметът на Община Куклен организира изпълнението на задълженията си
за участие в системите за разделно събиране  на отпадъците от опаковки, като сключва
договори при условия и ред, определен с решение на Общинския съвет, със: 

1.  организации  по  оползотворяване,  притежаващи разрешение,  издадено  по  реда  на
глава пета, раздел III, и/или 

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели  I и  II на Закона за управление на отпадъците, за извършване на
дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци
от  опаковки  на  територията  на  Община Куклен,  и/или  комплексно  разрешително,
издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. 

/2/ С договорите по ал. 1 се урежда разделното събиране на отпадъци от опаковки
от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за
обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм. 

/3/ Кметът може да сключи договори с лицата по ал. 1, т. 1 и 2, за всеки район
поотделно. 

/4/ С договорите по ал. 1 се определят най- малко следните условия: 
1.  изискванията  към  системата  за  разделно  събиране  на  отпадъците от  опаковки от
домакинствата,  в  т.ч.  обслужвано население,  вид,  брой и  разположение  на  съдовете  и
площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 
2.  количествени  цели  за  разделно  събиране,  рециклиране  и  оползотворяване  на
отпадъците от опаковки от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът
за отчитане на тяхното изпълнение; 
3.  задълженията  за  контрол  по  спазване  на  изискванията  за  разделно  събиране  на
отпадъците от опаковки на територията на Община Куклен; 
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4. задълженията  за предоставяне на информация на гражданите на  Община  Куклен  по
прилагане  на  системата  за  разделно  събиране,  провеждане  на  образователни  и
информационни кампании и работа с обществеността.

/5/ С договорите по ал.1 се уговарят задълженията на страните по изпълнението и
отчитането на целите за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване.

/6/ 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.

/7/ Кметът на общината отговаря контейнерите за битови отпадъци, различни от
тези за отпадъци от опаковки, да не бъдат в жълт, зелен или син цвят.

Чл.32 Кметът  на  общината,  представя  ежегодно  до  31  март  на  министъра  на
околната среда и водите доклад относно изпълнението на изисквания към системите за
разделно събиране, като:
1.  брой  на  разположените  съдове  за  разделно  събиране  на  отпадъци  в  съответствие  с
изискванията за обхванато население и честота (за месец) на обслужване на съдовете;
2.  осреднено  количество  събрани  отпадъци  от  опаковки  от  един  контейнер  по  видове
материали на година;
3. осреднено количество събрани отпадъци от опаковки от един жител на година;
4. изпълнение на изискванията поотделно за всяко населено място обхванато в системите
за разделно събиране;
5.  списък  на  площадките  и  съоръженията,  в  т.ч.  собствени,  наети,  ползвани  на  друго
основание, на които се извършват дейностите по предварително третиране.

Раздел ІІІ

Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни
средства / ИУМПС /

Чл.33. С Наредбата се определят редът и начините за събирането, съхраняването и
разкомплектоването на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и за
оползотворяването  и/или  обезвреждането,   и  изпълнението  на  целите  за  повторната
употреба,  рециклиране  и/или  оползотворяване  на  отпадъците  от  моторни  превозни
средства(МПС).

Чл.34. /1 /Наредбата се прилага за:
1. излезлите от употреба моторните превозни средства/ ИУМПС / от категориите

L2, L4, L5, L5e, М1и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви"в","ж","и"и"к",т. 2, буква"а"ит.
3, буква"а" от Закона за движението по пътищата;

2. компоненти и материали от ИУМПС по т.1 .
3.  ИУМПС  независимо  от  начина,  по  който  МПС  са  били

обслужвани(поддържани) или ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо
от това, дали са били оборудвани с компоненти, доставени от производителя, или с други
компоненти,  които  се  монтират  като  резервни  части  или  части  за  подмяна,  съгласно
нормативните изисквания.

Чл.35.  Дейностите по  съхраняване, разкомплектоване (предварително третиране)
на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС
се извършват от лица, притежаващи Разрешително , съгласно чл.35, ал.1, т.1 от Закона за
управление на отпадъците, издадено по реда на глава пета, раздел І, чл.67 от същия закон
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или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за
опазване на околната среда.
Чл.36.  Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци от ИУМПС на
територията  на  пояс  I на  санитарно-охранителни  зони  на  водоизточниците  и
съоръженията за питейно- битово  водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Чл.37. Площадките, на които се извършват дейностите с ИУМПС, е необходимо да
отговарят на минималните технически изисквания, както следва: 

1. Изисквания  към  площадките  за  временно  съхраняване  на  ИУМПС  преди
третиране:
а/ да са с непропусклива повърхност и да има съоръжения за събиране на разливи,

утаители и съоръжения за обезмасляване.
б/ да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на

дъждовни води, в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
      2. Изисквания към центровете за разкомплектоване:

а/ непропусклива повърхност на съответните площадки- да са налице съоръжения
за събиране на разливи, утаителии съоръжения за обезмасляване.

б/   да  са  на  лице  подходящи  места  за  съхраняване  на  демонтирани  части,
включително  складове с непропусклив под за съхраняване на части,з амърсени с масла.

в/   да са  снабдени с  подходящи съдове за  съхраняване на  оловни акумулатори,
филтри  и  кондензатори,  съдържащи  полихлорирани  бифенили  или  полихлорирани
терфенили.

г/  да са на лице подходящи резервоари за разделно съхраняване на течности от
излезли от  употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии,
трансмисионни  масла,  хидравлични  масла,  охлаждащи  течности,  антифриз,  спирачни
течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в
ИУМПС.

д/ да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни
води  в  съответствие  със  Закона  за  водите  и  подзаконовите  нормативни  актове  по
прилагането му.

е/  да  са  на  лице подходящи складове за  свалените  гуми и други компоненти  и
материали  с  оглед  предотвратяване  на  опасността  от  възникване  на  пожари  при
натрупването на по-големи количества.

3. Операции, извършвани в центровете за разкомплектоване:
А/ Отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове;
б)  отделяне  или  неутрализиране  на  потенциално  експлозивни  компоненти

(вт.ч.въздушни възглавници);
в)  отстраняване  и разделно  събиране  и  съхраняване  на  горива,  смазочни масла,

масла  от  предавателни  кутии и  трансмисионни  масла,  хидравлични  масла,  охлаждащи
течности,  антифриз,  спирачни течности,  течности  от  климатични инсталации и всички
други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако санеобходими за
повторната употреба на съответните части;

г)  премахване,  доколкото  е  възможно,  на  всички  компоненти,  идентифицирани
като съдържащи живак.
Б/ Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането
им:
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а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;
б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, ако

тези метали не са отделени в процеса на рязане(шредиране);
в)отделяне  на  гумите  и  големите  пластмасови  компоненти  (брони,  арматурни

табла,  резервоари за течности и т.н.),  ако тези материали не са отделени в процеса на
рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г)отделяненастъклата.
4 . Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане

на  резервоарите,  съдържащи  течности,  или  на  компонентите,  подлежащи  на
оползотворяване и използване като резервни части.

Чл.38. /1/  Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за
събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване;

/2/ Собствениците на МПС с прекратена регистрация на основание на изплатена
пълна щета, съгласно чл. 18, ал. 2 от   Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета,
пускането  в движение и  спирането  от движение на моторните  превозни средства  и на
ремаркетата, теглени от тях (ДВ,бр. 31 от 2000 г.),наричана по-нататък "Наредба № I-45 от
2000 г.", са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в
центрове за разкомплектоване.

Чл.39. /1/ Собственикът на ИУМПС не заплаща такси и разноски за приемането му
на площадка за събиране и временно съхраняване или в център за разкомплектоване.

/2/  В  случаите,  когато  ИУМПС  не  съдържа  основни  компоненти  или  съдържа
отпадъци,  които  са  били  добавени  към  него,  собствениците  заплащат  разноски  за
приемането  му  на  площадка  за  събиране  и  временно  съхраняване  или  в  център  за
разкомплектоване.

/3/  В  случаите,  когато  ИУМПС е  прието  на  площадка  за  събиране  и  временно
съхраняване, размерът на заплатените разноски по ал. 2 се вписва в удостоверението за
разкомплектоване от оператора на площадката, като тези средства се дължат на оператора
на центъра за разкомплектоване, където ИУМПС е прието.

Чл.40. Забранява се:
1.  предаването  или  изхвърлянето  на  отпадъци  от  МПС  по  начини,  различни  от
предвидените в Наредбата;
2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават Разрешение , издадено съгласно
Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително, издадено по Закона
за опазване на околната среда.

Чл.41./1/ 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.

/2/ Когато  собственик  на  МПС не  изпълни  задълженията  си  по  ал.1,  както  и  в
случаите,  когато  ИУМПС  не  може  да  бъде  идентифицирано  поради  липса  на
регистрационен или  дентификационен 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  /обн., ДВ 20 от 05.03.1999 г. -  ЗДвП/.

/3/ Кмета на Община Куклен или упълномощено от него лице назначават комисия с
представители на  общинската администрация, общински  инспекторат и РПУ на МВР за
установяване на ИУМПС и техните собственици.  На установените ИУМПС се залепва
стикер - предписание, съгласно образец – Приложение №4.
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/4/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС в
3  екземпляра,  съгласно  образец  - Приложение  №  5. При  поискване,  екземпляр  от
протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице.

/5/ С поставянето на стикера-предписание за преместване на ИУМПС започва да
14-дневния срок за преместване на МПС.

/6/ Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост,
не спира изпълнението на предписанието по ал. 3;

/7/ 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.

/8/ Заповедта се изпълнява от лицата,  с които общината  има сключен договор и
притежаващи разрешително по чл.35, ал.1 от ЗУО за извършване на дейности по събиране,
транспортиране,  временно  съхраняване  и  разкомплектоване  на  ИУМПС  за  сметка  на
собственика.

/9/ 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.

/10/ 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 . 

Чл.42. /1/Кметът на Община Куклен:
1.  определя  местата  и  площта  за  изграждане  на  общинските  площадки  за  събиране  и
временно  съхраняване  на  ИУМПС  на  територията  на  общината  в  съответствие  с
общинската Програма за управление на отпадъците.
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за
събиране и временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

Раздел ІV
Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване / ИУЕЕО /

Чл.43.  /1/  С  Наредбата  се  определят  изискванията  за  пускане  на  пазара  на
електрическо  и  електронно  оборудване  (ЕЕО)  и  за  събирането,  транспортирането,
временното  съхраняване,  предварително  третиране,  повторното  използване,
рециклирането,  оползотворяването  и/или  обезвреждането  на  излязло  от  употреба
електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО).

/2/ Изискванията по ал.1 се определят с цел:
1.предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;
2.увеличаване количеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено

чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му;
3.предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството,

разпространението и потреблението на ЕЕО, както и от лицата, които извършват дейности
с ИУЕЕО, за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО  през целия му жизнен цикъл и
на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

Чл.44. С Наредбата се регламентират:
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1.извършването на дейностите по разделно събиране, транспортиране, съхраняване,
предварително  третиране,  повторна  употреба,  оползотворяване  и/или  обезвреждане  на
ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и околната среда;

2. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
ИУЕЕО и наличните системи за разделно събиране.

3. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
ИУЕЕО  по  цялата  верига  от  неговото  събиране  до  третирането  му,  както  и  за

споделяне  и  прехвърляне  на  отговорността  между  лицата,  участващи  във  веригата  за
събиране и третиране на ИУЕЕО;

Чл.45. /1/Наредбата се прилага за:
А/ електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/, попадащо в следните категории: 

1. Големи домакински уреди - / големи охладителни уреди, хладилници, замразители,
други  големи  уреди  използвани  за  охлаждане,консервиране  и  съхраняване  на  храна,
перални  машини,  сушилни  машини  за  дрехи,  миялни  машини,  готварски  печки,
електрически  фурни,  електрически  котлони,  микровълнови печки,  други  големи  уреди
използвани за готвене и обработка на храна, електрически нагревателни и отоплителни
уреди, електрически радиатори, други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за
сядане, електрически вентилатори, климатични инсталации, други вентилационни уреди,
уреди за отвеждане на газове и климатични уреди /;

2. Малки домакински уреди  - / прахосмукачки, уреди за почистване на килими, други
уреди за  почистване,  уреди  използвани  за  шиене,плетене,тъкане  и  друга  обработка  на
тъкани, ютии и други уреди за гладене,гладачни преси и друга грижа за дрехите, тостери,
фритюрници,  мелнички,  кафемашини и уреди за  отваряне или затваряне  на кутии или
опаковки, електрически ножове, уреди за подстригване,изсушаване на коса,измиване на
зъби,бръснене,масажи, други уреди за грижа за тялото, ръчни и стенни часовници и уреди
за измерване,отчитане и регистриране на време, везни, други малки уреди използвани за
готвене и обработка на храна /;

3. Информационно и телекомуникационно оборудване 
3.1.  Оборудване  за  централизирана  обработка  на  информация  /  големи  машини  за

обработване на информация (сървъри от висок клас),  малки машини за обработване на
информация (сървъри от среден клас), печатащи устройства/;

3.2. Оборудване за персонална обработка на данни / персонални компютри(процесор,
мишка,  екран  и  клавиатура),  лаптоп  компютри  (процесор,  мишка,екран  и  клавиатура),
ноутбук компютри,  ноутпад компютри,  принтери,  копирно оборудване,  електрически и
електронни пишещи машини,  джобни и офис калкулатори,  други продукти  и уреди за
събиране,съхраняване,обработка,представяне  или  предаване  на  информация  по
електронен път /;

3.3. Потребителски терминали и системи;
3.4. Факс апарати;
3.5.Телекс апарати;
3.6.Телефони;
3.7.Телефонни апарати с монети и/или с карти;
3.8.Безжични телефони;
3.9.Клетъчни телефони;
3.10.Телефонни секретари;
3.11. Други продукти или уреди за предаване на звук, картина или друга информация

на разстояние.

16



4.  Потребителски  уреди  -  /радиоприемници,  телевизори,  видеокамери,
видеокасетофони  и  записващи  устройства,  Hi-fi  за  писващи  устройства,  усилватели,
музикалнии нструменти, други продукти или уреди за записване или възпроизвеждане на
звук или картина,включително сигнали или други технологии за разпространение на звук
и картина, различниот телекомуникационните (фотоапарати и др.) /

5. Осветителни тела 
5.1.Газоразрядни  лампи  /прави  луминесцентни  лампи,  компактни  луминесцентни

лампи, газоразрядни лампи с високи нтензитет,вкл. натриеви лампи с високо налягане и
металхалогенни лампи, натриеви лампи с ниско налягане/;

5.2. Осветителни тела за луминесцентни лампи, с изключение на осветителните тела в
домакинствата;

5.3. Други осветителни тела или уреди за разпръскване или контролиране на светлина
с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка;

6.  Електрически  и  електронни  инструменти  (с  изключение  на  големи  стационарни
единици промишлено оборудване) - /бормашини, триони, шевни машини, инструменти за
струговане,смилане,фрезоване,шлифоване,рендосване,рязане,нарязване,отрязване,пробива
не,перфориране,щанцоване,фалцоване,огъване  или  подобни  процеси  на  обработка  на
дърво,метал и други материали; инструменти за занитване,заковаване или завинтване или
отстраняване  на  нитове,пирони,винтове  или  за  подобна  употреба;  инструменти  за
заваряване,  запояване  или  за  подобна  употреба;  уреди  за  пулверизиране,  пръскане,
диспергиране  или  друга  обработка  на  течности  или  газообразни  вещества  чрез  други
методи; инструменти за косене или други градинарски дейности/;

7.  Електрически  и  електронни  играчки,  артикули  за  забавление  или  за  спорт  –
/електрически  влакчета  или  комплекти  състезателни  коли,  портативни  конзоли  за
видеоигри, видеоигри, компютри за колоездене,гмуркане,бягане,гребане и други, спортни
уреди с електрически или електронни компоненти, монетни и грални автомати/

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с
биологични  агенти  елементи)   -  /уреди  за:  радиотерапия/лъчетерапия,  кардиология,
диализа;  белодробни  апарати  (за  инхалация,обдишване);  уреди  за  ядрената  медицина;
лабораторно  оборудване  за  инвитро  диагностика;  аналитична  апаратура;  замразители;
уреди  за  тестване  на  бременност;  други  уреди  за  откриване,  предотвратяване,
профилактика, мониторинг, лечение, облекчаване на заболявания, травми или недъзи/;

9.  Уреди  за  мониторинг  и  контрол  -  /детектори  за  дим,  регулатори  за  отопление,
термостати, уреди за измерване, претегляне или регулиране, използвани в бита или като
лабораторно  оборудване,  други  уреди  за  мониторинг  и  контрол,  които  се  използват  в
промишлените инсталации (например в контролните табла);

10. Автомати - /автомати за горещи напитки, автомати за горещи или студени бутилки
или  метални  кутии,  автомати  за  твърди  продукти,  банкомати,  всички  уреди,  които
автоматично предоставят всякакви видове продукти/.
Б/  излязло от  употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,  образувано в
резултат на употребата на ЕЕО по т.1;
В/отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.

Чл.46. Наредбата не се прилага за: 
1. Електрическо и електронно оборудване /ЕЕО/, което е част от друго оборудване,

непопадащо в категориите, определени в чл.84;
2.Електрическо  и  електронно  оборудване  /ЕЕО/,  използвано  за  защитата  на

интересите  на  Република  България,  свързани  с  националната  сигурност,  както  и  за
оръжия, муниции и бойни материали, предназначени за специфични военни цели;
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3. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което е образувано
от ЕЕО по т.1 и 2.

Чл.48. /1/ Кметът на Община Куклен:
1. определя места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки

за  съхраняване  на  ИУЕЕО  върху  общински  имоти  на  територията  на  общината  в
съответствие с Общинската програма за управление на отпадъците,без да възпрепятства
дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване и/или с лицата,
които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2.  организира  дейностите  по  събиране  и  временно  съхраняване  на  ИУЕЕО,
предаването  му  за  предварително  третиране,  повторна  употреба,  рециклиране,
оползотворяване и/или обезвреждане при наличие на сключен договор с:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или
б)  лицата,  които  пускат  на  пазара  ЕЕО,  които  изпълняват  задълженията  си

индивидуално, или 
в)  други  лица,  притежаващи  документ  по  Чл.  35  на  Закон  за  управление  на

отпадъците за извършване на дейности по събиране,  транспортиране,  рециклиране или
оползотворяване.

/2/ Договорите съдържат най-малко следното:
1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата,  в т.ч.
обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно
събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;
2.  задълженията  за  контрол  по  спазване  на  изискванията  за  разделно  събиране  на
територията на съответната община;
3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната
община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и
информационни кампании и работа с обществеността;
4.  задължение  за  предоставяне  на  кмета  на  общината  най-малко  веднъж  годишно  на
информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината.

/3/  Кметът  на  общината  изготвя  и  утвърждава  график  за  събиране  на  ИУЕЕО,
образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.

/14/ Графикът по ал.3 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и
по друг подходящ начин.
Чл.49.  Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци  от ИУЕЕО  на
територията  на  пояс  I на  санитарно-охранителни  зони  на  водоизточниците  и
съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Раздел V
Управление на дейностите с негодни за употреба батерии и акумулатори

 / НУБА /

Чл.49. С Наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и
акумулатори  и  за  събирането,  транспортирането,  временното  съхраняване,
предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на
негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.

Чл.50. С Наредбата се регламентират:
1.създаването  на  системи  за  разделно  събиране,  предварително  третиране,

рециклиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори с оглед
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ограничаване на обезвреждането и повишаване на дела на рециклираните и оползотворени
негодни за употреба батерии и акумулатори;

2.предприемането на мерки от производителите, дистрибуторите и търговците на
батерии  и  акумулатори  с  оглед  ограничаване  вредното  въздействие  на  тези  продукти
върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

3.  екологосъобразното  събиране,  транспортиране,  временно  съхраняване,
предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодните за употреба
батерии и акумулатори;

4. изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране
на крайните потребители за разделното събиране на  НУБА и за съдържанието на тежки
метали в тях;

5. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
НУБАи за наличните схеми за разделно събиране.

6.  мерките,  които  определят  носенето  на  разширена  отговорност  от
производителите, в т. ч. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори;

7. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
отпадъци от НУБА по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за
споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, които участват във веригата за
събиране и третиране;

Чл.51. Наредбата се прилага за:
1. всички видове батерии иа акумулатори независимо от тяхната форма, обем,тегло,

състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им;
2.уредите,  в  които  са  вградени  батерии  и  акумулатори,  по  отношение  на

изискванията за отстраняване на батериите и акумулаторите;
3.негодните за употреба батерии и акумулатори /НУБА/.
Чл.52. /1/ Лицата, които пускат на пазара батерии, акумулатори и пакет батерии са

длъжни да ги маркират с обозначения за:
1.разделно събиране;
2.съдържание на тежки метали.
/2/  Лицата,  които  пускат  на  пазара  батерии,  акумулатори  и  пакет  батерии  са

длъжни да маркират капацитета им с видими, четливи и незаличими надписи.
/3/  Обозначението  трябва да  покрива минимум 3  % от площта  на  най-голямата

страна  на  батерията,  акумулатора  или  пакет  батерии,но  не  повече  от  5  x  5  см.  За
цилиндричните батерии и акумулатори обозначението трябва да покрива минимум 1,5 %
от повърхността на батерията и акумулатора и трябва да има максимален размер 5x5см.

/4/ В случай,че размерът на батерията, акумулатора или пакета батерии е такъв,че
обозначението следва да бъде по-малко от 0,5 x 0,5 см, батерията или акумулаторът не е
необходимо да бъдат маркирани, но обозначение с минимални размери 1x1см трябва да
бъде отпечатано на опаковката.

Чл.53. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори отговарят за:
1.разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;
2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА;
3. екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат

да бъдат рециклирани и/или оползотворени.
Чл.54.  /1/  Лицата,  които  пускат  на  пазара  портативни  батерии  и  акумулатори,

садлъжни  да  осигурят  събирането  на  количеството  не  годни  за  употреба  портативни
батериии акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 %
от количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори, като от последното
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количество се изключват портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на
пазара, но са изнесени или изпратени от територията на РепубликаБългария, преди да са
придобити от краен потребител.

/2/Събирането  на  негодните  за  употреба  портативнибатерии  и  акумулатори  се
извършва без заплащане от страна на крайния им потребител.

/3/ Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни
да  осигурят  събирането  на  количеството  негодни  за  употреба  автомобилни  батерии  и
акумулатори, образувано през текущата година, но непо-малко от количеството батерии и
акумулатори, пуснати от тях на пазара, като приемат без заплащане от страна на крайните
потребители  всички  негодни  за  употреба  автомобилни  батерии  и  акумулатори  на
достъпно място в района, в който се образуват отпадъците, или на мястото на продажба от
същия вид.

/4/  Негодните  за  употреба  автомобилни  батерии  и  акумулатори,  образувани  в
резултат  на  разкомплектоването  на  излезлите  от  употреба  моторни  превозни
средства(ИУМПС)  се  предават  за  предварително  третиране  и  рециклиране  на  лица,
притежаващи Разрешение по чл.35, ал1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Чл.55. /1/ Всички  събрани  от  производителите,  дистрибуторите  и  търговските
обекти негодни за употреба батерии и акумулатори, включително отделените в резултат
на  предварително  третиране  на  излязло  от  употреба  електрическо  и  електронно
оборудване (ИУЕЕО) и  на разкомлектоване на  ИУМПС, се предават  за предварително
третиране, рециклиране и/или оползотворяване.

/2/  Лицата,  които  пускат  на  пазара  батериите  и  акумулаторите,  включително
вградени  в  уредии  в  моторни  превозни  средства,  предприемат  мерки  за  постигане  на
следните цели:

1. рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи
се  в  оловно-киселите  батерии  и  акумулатори,  и  възможно  най-висока  степен  на
рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;

2. рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи
се  в  никел-кадмиевите  батерии  и  акумулатори,  и  възможно  най-висока  степен  на
рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;

3. рециклиране на 50 насто от теглото на другите негодни за употреба батерии и
акумулатори.
Целите се постигат поетапно, съгласно сроковете по § 3 и §4 от Наредбата за изискванията
за  пускане  на  пазара  на  батерии  и  акумулатори  и  за  третиране  и  транспортиране  на
отпадъци от батерии и акумулатори.

Чл.56.  /1/  За извършване  на дейностите  по третиране  на негодните за  употреба
батерии и акумулатори /НУБА/, лицата е необходимо да притежават :

1 .Разрешение, по чл.35, ал.1,т.1, издадено по реда на глава пета, раздел I  от Закона
за управление на отпадъците /ЗУО/, или

2.Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона
за опазване на околната среда /ЗООС/.

/2/ За  събиране  на  негодни  за  употреба  батерии  и  акумулатори  в  търговските
обекти, не се изисква разрешение в случаите, когато съдовете за събиране се обслужват от
друго лице, притежаващо разрешение,  издадено по реда на глава пета, раздел Iот ЗУО.

Чл.57.  Въвеждането  на  системи  за  разделно  събиране  на  негодни  за  употреба
батерии и  акумулатори не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите
системи  за  събиране  на  битови  отпадъци  и  за  разделно  събиране  на  други  масово
разпространени отпадъци.
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Чл.58. Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци от НУБА
на територията на пояс I на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и 
съоръженията за питейно- битово  водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Раздел VІ
Управление на дейностите с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Чл.59.С  Наредбата  се  определят  изискванията  за  събирането,  съхраняване,
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти.

Чл.60. С Наредбата се регламентират:
1.  предотвратяването  и  ограничаването  на  замърсяването  на  въздуха,  водите  и

почвите и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на
третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

2.  предприемането  на  мерки  от  лицата,  които  пускат  на  пазара  масла,  за
събирането,  оползотворяването  и/или  обезвреждането  на  образуваните  в  резултат  на
тяхната употреба отработени масла без риск за човешкото здраве и околната среда и за
постигане на целта за оползотворяване ;

3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и
контрол на дейностите по третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
отработени  масла  и  отпадъчн  инефтопродукти  и  наличните  системи  за  събиране,
оползотворяване и обезвреждане.

5. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на
отпадъци от отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по цялата верига от тяхното
събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между
лицата, участващи във веригата за събиране и третиране.

Чл.61. /1/ Отработените масла приоритетно се оползотворяват чрез регенериране в
случаите,  когато  техническите,  икономическите  и  организационните  условия  го
позволяват.

/2/  Когато условията по ал.1  не позволяват отработените масла да се регенерират,
те се изгарят с оползотворяване на енергията.

/3/  Когато условията по ал.1 не позволяват регенерирането на отработенитемасла
или изгарянето им съгласно изискванията на ал. 2,  тогава се осигурява временното им
съхраняване и предаването им за обезвреждане.

Чл.  62.  Лицата,  извършващи  дейности  по  третиране  на  отработени  масла  или
отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:

1.Разрешение по чл.35 , ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), или
2.Комплексно разрешително, издадено съгласно глава седма, раздел II от Закона за

опазване на околната среда (ЗООС).
Чл.63. Забранява се:
1.   изхвърлянето  на  отработени  масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  в

повърхностните и подземните води и в канализационните системи;
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2.   съхраняването  и/или  изхвърлянето  наотработени  масла  и  отпадъчни
нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата;

3.  третирането,  включително  изгарянето  на  отработени  масла  и  отпадъчни
нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на
вредни вещества в атмосферния въздух;

4. нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на
дейности  по  третиране  и  транспортиране  на  отработени  масла  и  отпадъчни
нефтопродукти;

5. предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не
притежават  разрешение  по  чл.35  ал.1,  т.1  от   ЗУО  или  Комплексно  разрешително,
издадено съгласно глава седма, раздел II от ЗООС;

6. смесването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти с други от падъци,
което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;

7.  смесването  на  отработени  масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  с  горива,
охлаждащи течности, спирачна течност, разтворители и други вещества и материали;

8.   изхвърлянето  на  отработени  масла  и  отпадъчни  нефтопродукти  в  съдове  за
събиране на битови отпадъци;

9. извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за
целта, и всъдове, неотговарящи на нормативните изисквания;

10. депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти. 
Чл.64. Лицата, които пускат на пазара масла, предназначени за употреба в моторни

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

Чл.65.  Лицата,  които  пускат  на  пазара  масла  са  отговорни  за  събирането  и
оползотворяването на отработените масла, както и за екологосъобразното обезвреждане
на отработените масла, които не могат да бъдат оползотворени.

Чл.66. /1/Кметът на Община Куклен:
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;

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,
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транспортиране,  регенериране  и/или  оползотворяване  на  отработени  масла,  и/или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

Чл.67. При  предаване,  транспортиране  и  приемане  на  отработени  масла  и
отпадъчни  нефтопродукти  товародателят  попълва  идентификационен  документ  по
образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО. 

Чл.68.  Лицата,  извършващи  дейности  по  третиране  на  отработени  масла  и
отпадъчни нефтопродукти, трябва да притежават:

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона

за опазване на околната среда (ЗООС).

Раздел VІІ

Управление на дейностите с излезли от употреба гуми /ИУГ/
Чл.69.  С  Наредбата  се  определят  изискванията  за  събирането,  съхраняването,

оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми(ИУГ).
Чл.70. С настоящята наредба се регламентират:
1.  предотвратяването  и  ограничаването  на  замърсяването  на  околната  среда  в

резултат на третирането и транспортирането на ИУГ;
2. предприемането на меркиот лицата, коитопускат на пазара гуми, за събирането,

оползотворяването  и/или  обезвреждането  на  ИУГ,  без  риск  за  човешкото  здраве  и
околната среда и постигане на целите за оползотворяване;

3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и
контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване,оползотворяване и/или
обезвреждане на ИУГ;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на
ИУГ и наличните системи за разделното им събиране.

Чл.71. Наредбата се прилага за всички видове гуми (външни, вътрешни и плътни),
пуснати на пазара,  в т.ч.от пътнически,  товаро-пътнически и състезателни автомобили,
автобуси,  камиони,  мотоциклети,  велосипеди,  превозни  средства  и  съоръжения  за
гражданското строителство, индустрията и авиацията; селскостопански и горскостопански
превозни средства и съоръжения, товарачни машини и други.

Чл.72. Забранява се:
1. изоставянето,  нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на

неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. изгарянето на ИУГ, освен от лицата, притежаващи разрешение или комплексно

разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО);
3. депонирането на цели и нарязани ИУГ, с изключение на велосипедни гуми и

гуми с външен диаметър, по-голям от 1400мм;
4. предаването на ИУГ на лица, които не притежават съответния документ по чл.35

от Закона за управление на отпадъците(ЗУО);
Чл.73. Излезлите от употреба гуми се оползотворяват включително и по следните

начини:
1.чрез регенериране;
2.чрез изгаряне с оползотворяване на енергията;
3.  чрез  преработка,  с  цел  получаване  на  крайни  продукти  или  насуровини  за

производството на крайни продукти;
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4. чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на
цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа .

Чл.74. Притежателите на ИУГ ги предават на лица, притежаващи Разрешение или
Комплексно разрешително по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО),
или  Регистрационен  документ,  съгласно  чл.35,  ал.2  от  Закона  за  управление  на
отпадъците, издаден по реда на глава пета, раздел ІІ, чл.78 от същия закон.

Чл.75.  Лицата,  които пускат на пазара  гуми,  отговарят  за  разделното  събиране,
съхраняването, транспортирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУГ.

Чл.76.  Лицата,  които пускат на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на
ИУГ в  количество  (в  тонове)  не  по-малко  от  65  % от  количеството  (в  тонове)  гуми,
пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година.

Чл.77.   Въвеждането на системи за събиране на ИУГ не трябвада възпрепятства
функционирането  на  съществуващите  системи  за  събиране  на  битовио  тпадъци  и  за
разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 78. /1/Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва:
1. на площадки за съхраняване при местата на тяхното образуване в резултат на

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

на  които  са  разположени  съоръжения  и  инсталации  за  оползотворяване  и/или
обезвреждане на ИУГ.

/2/ Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва и в местата, където те се
образуват, включително във:

1.места за смяна на гуми;
2.местата за продажба на гуми.
/3/ За местата за продажба на гуми не се изисква документ по Закона за управление

на отпадъците/ЗУО/.
Чл.79. /1/ Кметът на Община Куклен:
1.  определя  местата  за  събиране  на  ИУГ  на  територията  на  общината,  без  да

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

2. организира дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за
оползотворяване и/или обезвреждане.

/2/ Кметът на Община Куклен извършва дейностите по ал.1 вследните случаи:
1. по т.1-когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и
2. по т.2 – когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране

и  съхраняване  на  ИУГ  и  предаването  им  на  инсталации  за  оползотворяване  и/или
обезвреждане със:

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

оползотворяване индивидуално, или
в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
/3/ За извършване на дейностите по ал.1, т.2 Кметът на Община Куклен сключва

договори с лица, притежаващи необходимите документи по чл.35 от Закона за управление
на отпадъците за тези видове дейности.

Г Л А В А    Ч Е Т В Ъ Р Т А 
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УПРАВЛЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  С  ОТПАДЪЦИ  ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ
МЕТАЛИ /ОЧЦМ /

Чл.80. /1/ За извършване на дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни
метали / ОЧЦМ / се изисква:

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел І  от Закона за управление
на отпадъците / ЗУО / , или

2. комплесно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона
за опазване на околната среда / ЗООС/.

/2/  Разрешение  не  се  изисква  за  дейностите  по  събиране  и  предварително
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали / ОЧЦМ /  на мястото на образуване.  

Чл.81.  /1/ Лицата,  притежаващи  Лиценз  за  извършване  на  търговска  дейност  с
ОЧЦМ, издаден по реда на отменения  Закон за управление на отпадъците, подават в срок
до  6  месеца /13.01.2013  год.  /  Заявление  за  получаване  на  разрешение  по  чл.  67  до
Директора на РИОСВ, на чиято територия са разположени площадките за извършване на
дейности с отпадъците. 

/2/ В случаите по ал. 1 ,Лицензът за търговска дейност с ОЧЦМ запазва действието
си до произнасяне на компетентния орган по заявлението по ал. 1. 

/3/ В  случаите,  когато  не  е  подадено  заявление  по  ал.  1,  Лицензът  запазва
действието си в срок до 6 месеца /13.01.2013 год. /  от влизането в сила на новия Закон за
управление на отпадъците. 

(4)  В  тримесечен  срок  от  изтичането  на  срока  по  ал.  3  /  13.04.2013  год.  /
притежателят на  Лиценза е длъжен да преустанови дейността,  да реализира наличните
количества ОЧЦМ и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл.82. Не се допуска разполагане на площадки за третиране на отпадъци от черни
и  цветни  метали  на  територията  на  пояс  I на  санитарно-охранителни  зони  на
водоизточниците  и  съоръженията  за  питейно-  битово   водоснабдяване  и  около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди. 

Чл.83.  Дейностите  с  ОЦЧМ  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 пло-
щадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и
околната среда. 

Чл.84. /1/Техническите изисквания и условията към площадките за извършване на
дейности с ОЧЦМ се определят  с  Наредба на  Министъра на околната  среда и водите,
съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на
здравеопазването.

/2/   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.

Чл.85. /1/ 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,
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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. 

/2/ Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие
на декларация за произход. 

 /3/ Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец,
утвърден от Министъра на околната среда и водите. 

/4/ Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от
останалите ОЧЦМ. 

/5/ 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 за
класификация на отпадъците / ДВ бр.44/ 2004 год. /. 

Г Л А В А   П Е Т А 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Чл. 86.  Отпадъците от лечебните заведения са твърди и /или течни, генерирани в

резултат от следните медицински дейности:
1. диагностика;
2. наблюдение;
3. лечение;
4. профилактика;
5. рехабилитация;
6. изследвания, извършвани в лабораторни и научни центрове.
Чл. 87.  /1/ Отпадъците от лечебните заведения се класифицират като опасни въз

основа  на  едно  или  комбинация  от  следните  свойства  :  съдържание  на  инфекциозни
микроорганизми;  цитотоксичност  или  генотоксичност,  свързани  със  свойствата
мутагенност,  токсичност  на  репродукцията;  съдържание  на  токсични  химикали,
притежаващи оксидиращи, дразнещи, корозивни, запалими свойства; съдържание на остри
предмети.

/2/  Към опасните  отпадъци  от  лечебните  заведения  се  включват  :  инфекциозни
отпадъци; използвани остри предмети; патолого-анатомични отпадъци; фармацефтични,
вкл. цитотоксични и цитостатични отпадъци; отпадъци, съдържащи химични вещества и
препарати; отпадъци, съдържащи тежки метали.

Чл.  88.  Всички  отпадъци,  генерирани  от  лечебните  заведения  се  събират  и
съхраняват разделно, в зависимост от техния произход, вид, сътав и свойства, при мястото
на образуване, с цел тяхното екологосъобразно обезвреждане; безопасност на персонала и
минимизиране на вредите за околната среда и гражданите .
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Чл.  89.  Разделно  събраните  отпадъци  от  мястото  на  тяхнното  образуване  се
съхраняват  с  складови  съоръжения  и  помещения,  които  е  необходимо  да  бъдат
оборудвани както следва:

1. да имат непроницаема твърда основа с добър дренаж;
2. да  се  осигурява  лесно  почистване  и  дезинфекциране,  както  и  наличие  на

водоснабдяване;
3. да се осигури възможност за заключване на помещението за предотвратяване на

проникването на външни лица;
4. да се осигури лесен достъп за превозните средства;
5. да е недостъпно за животни, насекоми и птици;
6. да се осигури добро осветление и вентилация;
7. да е отдалечено от помещения за съхраняване на пресни хранителни продукти

или за приготвяне на храна.
8. да  бъде разположено в близост до помещението за съхранение на инвентара за

почистване, защитното облекло, и торбите/контейнерите за отпадъци;
9. патолого-анатомичните   отпадъци  да  се  съхраняват  в  затворени  хладилни

съоръжения.
Чл. 90. Обезвреждането на отпадъците от лечебните заведения се извършва от лица

притежаващи Разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците чрез:
1. химична дезинфекция;
2. микровълнова дезинфекция; 
2. автоклавиране;
3. изгаряне.
Чл.91.  Всички  отпадъци,  генерирани  от  лечебните  заведения  се  предават  за

последващо  третиране  на  лица,  притежаващи  необходимите  документи  за  този  вид
дейност, съгласно  чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

Г Л А В А   Ш Е С Т А 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО РАЗДЕЛНО  СЪБИРАНЕ НА
ОТПАДЪЦИ

Чл.92. /1/ Кметът на Община Куклен организира:
1. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко

за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 
2.  дейностите  по  разделно  събиране  на  масово  разпространени  отпадъци  и/или

оказва  съдействие  на  организациите  за  оползотворяване  на  масово  разпространени
отпадъци;

3.  разделното събиране  на  опасните  битови  отпадъци   и  предаването  им  за
оползотворяване и/или обезвреждане; 

4. 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; 

       5. осигуряването 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.
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/2/ осигурява информация на обществеността за местата и съществуващите системи
за разделно събиране на отпадъци чрез интернет страницата на общината, както и по друг
подходящ начин.

/3/ поддържа  регистър  на  площадките  за  предаване  на  отпадъци от пластмаси,
стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

/4/ предотвратява на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.

Чл.93. /1/ Кметът на Община Куклен организира изпълнението на задълженията си
за участие в системите за разделно събиране , като сключва договори при условия и ред,
определен с решение на общинския съвет, със: 

1.  организации  по  оползотворяване,  притежаващи разрешение,  издадено  по  реда  на
глава пета, раздел III, и/или 

2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда
на глава пета, раздели I и II, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, ре-
циклиране  и/или оползотворяване на отпадъци на територията  на съответната  община,
и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II 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. 

/3/ С договорите по ал. 1 се определят най- малко следните условия: 
1. изискванията към системата за разделно събиране на отпадъците от домакинствата, в

т.ч.  обслужвано  население,  вид,  брой  и  разположение  на  съдовете  и  площадките  за
разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване; 

2.  количествени  цели  за  разделно  събиране,  рециклиране  и  оползотворяване  на
отпадъците от домакинствата и подобни отпадъци, както и условията и редът за отчитане
на тяхното изпълнение; 

3.  задълженията  за  контрол  по  спазване  на  изискванията  за  разделно  събиране  на
територията на съответната община; 

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

Чл. 94. /1/ Системите за разделно събиране на отпадъци  и за разделно събиране на
отпадъци от опаковки задължително включват всички населени места с население,  по-
голямо от 5000 жители, и курортните населени места. 

/2/ Отпадъците  от  хартия  и  картон,  стъкло,  пластмаси  и  метали,  образувани от
търговски  обекти,  производствени,  стопански  и  административни  сгради,  се  събират
разделно. 

/3/ Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма
изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата. 

/4/  Ползвателите  на  търговски  обекти,  производствени,  стопански  и
административни сгради в населените места  от Община Куклен  са длъжни да събират
разделно  отпадъците  по  ал.  2  и  да  ги  предават  на  лица,  притежаващи  разрешение,
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или на  организация
по оползотворяване. 
Чл. 95.  Не се изисква разрешителен или  друг  документ  по Закона за управление на
отпадъците за :
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1.  дейности по обратно приемане на територията на търговски обекти на масово
разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана депозитна или друга
система  за  многократна  употреба,  батерии  и  акумулатори,  електрическо  и  електронно
оборудване (ЕЕО) и гуми; 

2.  дейност по предварително обработване,  обозначена с  код  R12 по смисъла на
приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на
отпадъците, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на образуването им,
включително на територията на търговски обекти; 

3. дейности по разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие,
като  събиране  на  лекарства  с  изтекъл  срок  на  годност  от  аптеките  или  кампании  на
общините за събиране на отпадъци в училищата; 

4. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите не включват
дейности с отпадъци на определена площадка. 

Г Л А В А   С Е Д М А

КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл.96./1/ Кметът на Община Куклен или оправомощени от него длъжностни лица
от  общинска  администрация  –  от  отдел „Екология  и  горско  стопанство”  и  Общинска
собственост контролира: 

1.  дейностите,  свързани  с  образуване,  събиране,  включително  разделното,
съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци;

2.  дейностите  по  депониране  на  производствени  неопасни  отпадъци  на
регионалното Депо за неопасни отпадъци

3.   площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/; 
4.  изпълнението  на  всички  изисквания  и  задължения,  произтичащи  от  тази

Наредба  от  лицата,  извършващи  дейности  по  поддържане  и  опазване  на  чистотата
спазването на  изискванията, определени с нея. 

/2/ Кметът  на  Община Куклен организира  и  контролира  закриването,
рекултивацията на терените и последващия мониторинг на депата за битови и строителни
отпадъци на територията на общината. 

Чл. 97.  /1/ Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице
упражнява контрол за спазване изискванията за третиране на отпадъци и на условията по
разрешението, съответно по регистрационния документ,  издадени по Закона за опазване
на околната среда / ЗООС / или Закона за управление на отпадъците / ЗУО / за: 

1.  дейностите,  свързани  с  образуване,  събиране,  включително  разделното,
съхраняване,  транспортиране,  третиране  на  отпадъци  на  територията  на  съответната
РИОСВ - Пловдив; 

2. съоръженията и инсталациите за съхраняване и третиране на отпадъци. 
/2/ Директорът  на  РИОСВ  контролира  отчетността  и  предоставянето  на

информация по глава четвърта, раздел I от Закона за управлението на отпадъците /ЗУО/,
както и изпълнение на задълженията на  Кмета на общината по глава втора, раздел ІІІ, и
глава четвърта, раздел ІV от ЗУО, свързани с управлението на отпадъците. 

/3/ Въз основа на констатирани нарушения при извършена проверка Директорът на
РИОСВ -  Пловдив или  оправомощено  от  него  длъжностно  лице  дава  задължителни
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предписания  с  определен  срок  за  тяхното  отстраняване  и/или  съставя  актове  за
установяване на административни нарушения. 

Чл. 98.  Директорът на РИОСВ- Пловдив или оправомощено от него длъжностно
лице упражнява контрол за: 

1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовите такси; 
2.  изпълнение  на  задълженията  на  собственика на  регионалното  депо, относно

финансирането на обезвреждането на отпадъци чрез депониране. 
Чл.  99.  Министърът  на  околната  среда  и  водите  или  оправомощено  от  него

длъжностно лице упражнява контрол за: 
1.  спазване  условията  на  разрешенията  по  глава  пета,  раздел  III от  Закона  за

управление  на  отпадъците,  издадени  на  организации  по  оползотворяване  и  на  лица,
изпълняващи индивидуално  задълженията  си  за  управление  на  масово  разпространени
отпадъци; 

2. дейностите по управление на отпадъци; 
Чл.  100.  Директорът  на  Регионалната  здравна  инспекция  /РЗИ/-  Пловдив и

Директорът на РИОСВ - Пловдив или оправомощени от тях длъжностни лица упражняват
контрол  на  дейностите  по  третиране  на  опасни  отпадъци  в  лечебните  и  здравните
заведения,  съгласно  изискванията  поставени  в  Закона  за  управление  на  отпадъците  и
действащите подзаконови нормативни актове. 

Чл.  101./1/ Министърът  на  околната  среда  и  водите,  Директорът  на  РИОСВ -
Пловдив,  Кметът  на  Община Куклен или  оправомощени  от  тях  длъжностни  лица  и
органите на Министерството на вътрешните работи упражняват контрол за спазване на
условията и реда за извършване на дейности с ОЧЦМ съобразно своите компетенции.

/2/ За констатираните нарушения при проверките за спазване на условията и реда за
извършване на дейности с ОЧЦМ кметът на общината и органите на Министерството на
вътрешните работи уведомяват в 14-дневен срок Директора на РИОСВ - Пловдив, като му
изпращат всички документи. 

Чл. 102. /1/ Контролните органи извършват проверки по документи и/или проверки
на място съобразно своята компетентност ежедневно – превантивно и/или при подадени
сигнали в общинската администрация за нарушения . 

/2/ Контролните органи поне веднъж годишно извършват проверка на документите,
които  се  изискват  от  Закона  за  управление  на  отпадъците/ЗУО/ и  подзаконовите
нормативни актове по прилагането му на търговците и брокерите на отпадъци и на лицата,
при чиято дейност се образуват отпадъци, и/или извършващи дейности с отпадъци. 

/3/ Проверката на място е независима от проверката по ал. 2 и се осъществява поне
веднъж годишно в мястото на извършване на дейността и в присъствието на проверявания
или на лица, които работят за него. В отсъствието на такива лица проверката се извършва
с участието на поне един свидетел. 

/4/ Проверките  на  дейностите  по  събиране  и  превоз  обхващат  произхода,
естеството, количеството и местоназначението на събраните и превозваните отпадъци. 

/5/ Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право: 
1. на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност; 
2.  да  изисква  представянето  на  документите,  които  съгласно  нормативните

изисквания трябва да се намират в мястото на проверката; 
3. да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното

лице; 
4.  да  привлича  експерти  в  съответната  област,  когато  проверката  е  сложна или

изисква специални знания. 
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/6/ Ако  при  проверката  на  място  бъде  констатирана  липса  на  документи,
удостоверяващи  спазването  на  установените  изисквания,  на  проверяваното  лице  се
определя 7-дневен срок за представянето им. 

Чл. 103. При извършване на проверките контролните органи съставят Констативни
протоколи и/или Актове за установяване на административни нарушения. При констати-
рани нарушения  контролните органи дават задължително предписание и определят срок
за отстраняване на нарушенията. 

Чл.104.  Митническите  органи  осъществяват  митнически  надзор  и  контрол  по
трансграничния  превоз  на  отпадъци  в  съответствие  със  Закона  за  управление  на
отпадъците / ЗУО / и митническото законодателство и могат да предприемат съответните
действия по чл. 124, ал. 2 от ЗУО. 

Чл. 105. Органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и органите на звената
„Пътна полиция“ в областната дирекция на Министреството на вътрешните работи осъ-
ществяват  контрол  по  трансграничния  превоз  съгласно  Закона  за  управление  на
отпадъците /  ЗУО /, Закона за Министерството на вътрешните работи и подзаконовите
актове по прилагането му и могат да предприемат съответните действия по чл. 124, ал. 2
от ЗУО. 

Чл.106. Длъжностните  лица  на  Изпълнителна  агенция  „Автомобилна
администрация“,  Изпълнителна  агенция  „Железопътна  администрация“  и  осъществяват
контрол  по  трансграничния  превоз  на  отпадъци  съгласно  Закона  за  управление  на
отпадъците /  ЗУО  /,   Закона  за  автомобилните  превози,  Закона  за  движението  по
пътищата,  Закона  за  железопътния  транспорт,  и  могат  да  предприемат  съответните
действия по чл. 124, ал. 2 от ЗУО. 

Чл. 107.  /1/ Директора на РИОСВ – Пловдив,  митническите органи, органите на
Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звено „Пътна полиция“ в областната дирекция
на МВР, длъжностните  лица на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
Изпълнителна  агенция  „Железопътна  администрация“  и  на  звено „Пътна  полиция“  в
областната   дирекция на Министерството на вътрешните работи извършват проверки и
имат  право  на  достъп  до  регистъра  по  чл.  95,  ал.  3,  т.  1 от  ЗУО.  При  констатирани
нарушения  контролните  органи  съставят  Актове  за  установяване  на  административни
нарушения. 

/2/ Митническите органи, органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на
звено „Пътна  полиция“  в  областната дирекция   на  МВР, длъжностните  лица  на
Изпълнителна  агенция  „Автомобилна  администрация“,  Изпълнителна  агенция
„Железопътна администрация“  и на звено „Пътна полиция“ в областната   дирекция на
Министерството  на  вътрешните  работи  имат  право  да  задържат  временно  превозното
средство заедно с неговия товар – предмет на нарушение, чрез отнемане на документа за
регистрация на превозното средство до: 

1.  получаване  на  становище  от  Министерството  на  околната  среда  и  водите  за
освобождаване на товара с цел обратно вземане в страната по изпращане – за случаите по
чл. 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, при превоз към Република България; 

2. издаване на заповед по чл. 127, т. 2 от ЗУО; 
3. получаване на  Становище от Министерството на околната среда и водите или

РИОСВ -  Пловдив,  че  товарът  не  е  отпадък  или  че  са  изпълнени  изискванията  на
Регламент (ЕО) № 1013/2006 и на ЗУО. 

/3/ Директора  на  РИОСВ – Пловдив,  митническите  органи,  органите  на  Главна
дирекция „Гранична полиция“ и на звено „Пътна полиция“ в областната дирекция   на
МВР, длъжностните  лица  на  Изпълнителна  агенция  „Автомобилна  администрация“,
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Изпълнителна  агенция  „Железопътна  администрация“  и  на  звено „Пътна  полиция“  в
областната   дирекция на Министерството на вътрешните работи имат право да изземват
проби  и  веществени  доказателства,  които  съхраняват  до  приключване  на  админи-
стративно-наказателното производство. 

Чл. 108.  /1/ Контролът за съответствието на продуктите,  след чиято употреба се
образуват масово разпространени отпадъци, се упражнява от: 

1. Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или
от  оправомощени  от  него  длъжностни  лица  във  връзка  с  надзора  на  пазара  върху
продуктите,  за  които  са  определени  съществени  изисквания  по  чл.  7  от  Закона  за
техническите изисквания към продуктите; 

     2. Председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощени от
него длъжностни лица във връзка с контрола върху продуктите, които попадат в обхвата
на Закона за защита на потребителите; 

     3. Министъра на здравеопазването или от оправомощени от него длъжностни лица
във връзка с контрола върху продуктите, определени със закон. 

/2/ Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за изпълнението на
изискванията на Регламент (ЕС) № 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 г. относно
установяване  на  правила по отношение  на  етикетирането  на  капацитета  на  преносими
вторични  (презаредими)  батерии  и  автомобилни  батерии  и  акумулатори  съгласно
Директива 2006/66/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 313/3 от 30 ноември
2010 г.), наричан  „Регламент (ЕС) № 1103/2010“.

Г Л А В А    О С М А

ПРИНУДИТЕЛНИ   АДМИНИСТРАТИВНИ  МЕРКИ 

 И 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Принудителни административни мерки

Чл.109  .Министърът  на  околната  среда  и  водите  или  оправомощени  от  него
длъжностни лица: 

1. спират: 
а)  дейностите по събиране,  съхраняване,  транспортиране,  оползотворяване или обез-

вреждане на отпадъци; 
б) експлоатацията на инсталации за обезвреждане или оползотворяване на отпадъци; 
в) извършването на дейности с ОЧЦМ на определена площадка в случай на неотстра-

няване на нарушението в 7-дневен срок от констатирането му, 
Чл.110.  Директорът на РИОСВ- Пловдив или оправомощено от него длъжностно

лице: 
1.  издава  предписания  за  отстраняване  на  отпадъците  за  сметка  на  нарушителя  и  за
възстановяване качествата на околната среда; 
2.  спира  дейностите  по  събиране,  съхраняване,  транспортиране,  оползотворяване  или
обезвреждане на отпадъците; 
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3. спира експлоатацията на инсталации за третиране на отпадъци. 
Чл.111. Прилагането на принудителна административна мярка се извършва с моти-

вирана  Заповед на Министъра на  околната  среда и водите или оправомощени от  него
длъжностни  лица или  Директора на  РИОСВ-  Пловдив или  оправомощено  от  него
длъжностно лице. 

Чл.112.  Когато  се  установи,  че  административното  нарушение,  за  което  е
образувано  административнонаказателно  производство,  съставлява  престъпление,
производството се прекратява и материалите се изпращат на съответния прокурор. 

Раздел II 
Административни  нарушения  и  наказания

Чл.113./1/ Контролни  органи,  който  следят  за  спазването  и  прилагането  на
разпоредбите на настоящата Наредба са:

- Кмета на Община Куклен и/или оправомощени от него служители в Дейност”Екология и
горско стопанство”, „Общинска собственост”, Гражданска защита  или други длъжностни
лица – представители на общинската администрация;

- Оправомощените  от  Кмета  на  Куклен  и  кметски  наместници  на  населените  места  от
общината.

/2/ Органите  по  ал.  1  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,  строителни  и  масово
разпространени отпадъци, както и от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци в
т.ч.:
1.     поддържането и опазването на чистотата на територията на Община Куклен;
2.     образуване,  събиране  и  изхвърляне,  включително  разделното,  съхраняване,
транспортиране на битови, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци;
3.     екологосъобразното  обезвреждане  на  битови,  строителни  отпадъци  и  масово
разпространени отпадъци;
4.     спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с отпадъци от
черни и цветни метали;
5.     изхвърлянето  на  отпадъци,  обозначени  с  маркировка  за  разделно  събиране,  в
определените за целта съдове,
6.     разделното  събиране  на  отпадъци  от  опаковки  от  търговски  обекти,  заведения  за
обществено хранене, обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и
съпътстващи производството занаятчийски дейности.
7.     не смесването на разделно събраните  отпадъци с други материали или отпадъци по
начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване;
8.     дейностите  по  събиране  на  излезли  от  употреба  моторни  превозни  средства
/ИУМПС/.
9.     спазването на други изисквания, определени с настоящата наредба;

Чл. 114. /1/ Контролните органи по чл. 190, ал.1 от Наредбата  извършват проверки
по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани.

  /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
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обезвреждане  на  отпадъци  и  документацията,  свързана  с  тяхната  работа,  като  при
извършване на проверка контролните органи са задължени да се легитимират.

/3  /  В  случай,  че  проверяваните  физическите  и  юридическите  лица  откажат  да
изпълнят задълженията си по ал.2, контролните органи може да поискат съдействие от
органите на МВР, които оказват незабавно съдеиствие съгласно дадените им провомощия.

/4/ Предложения  и  сигнали  до  контролните  органи  от  граждани  се  подават
писмено или на телефона на Община Куклен.

/5/При констатиране на административни нарушения по тази Наредба контролните
органи имат право:
1. да съставят актове за установяване на административни нарушения;
2. За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4, установени
при извършването им, овластените за това органи налагат на местонарушението глоби в
размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на  Закона за административните
нарушения и наказания.
3. на достъп за всички обекти и територии, в които се извършва контролираната дейност;
4. 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.
5.  да изискват писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното лице;
6.  да  привличат експерти  в съответната област,  когато проверката изисква специални
познания.

/6/ 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.

/7/ Контролните  органи  са  длъжни  да  санкционират  и/или  съставят  актове  на
нарушителите за всяко, установено от тях нарушение,  в съответствие с предоставените им
с настоящата Наредба правомощия.

/8/ Когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или
едно  и  също  лице  е  извършило  няколко  отделни  нарушения,  наказанията  се  налагат
поотделно за всяко едно от тях.

Чл.  115.  Установяването  на  нарушенията,  издаването,  обжалването,  както  и
изпълнението  на  наказателните  постановления  се  извършват  по  реда  на  Закона  за
административните нарушения и наказания.

Чл.116./1/ Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо лице, което: 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 
2.предава  отпадъци  на  лица,  които  не  притежават  разрешение,  комплексно

разрешително  или  регистрационен  документ  по  чл.  35 от  Закона  за  управление  на
отпадъците /ЗУО/  в случаите, когато такива се изискват; 

3.  не  предаде  излязло  от  употреба  моторно  превозно  средство  на  площадки  за
съхраняване или в центрове за разкомплектуване; 

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

5.  не  изпълнява  разпоредбите  за  повторна  употреба,  рециклиране  и
оползотворяване на строителни отпадъци; 
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6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
/2/ За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 1, т. 1 и 4,

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

/3/ Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв. физическо лице, което:
1.  предава  ОЧЦМ с битов  характер  без  декларация  за  произход  или  откаже  да

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

разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО; 
3.  извършва  дейности  с  ОЧЦМ  без  регистрация  по  Търговския  закон  или  без

разрешение, ако деянието не съставлява престъпление; 
4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер. 
/4/ При повторно нарушение се налага глоба, както следва: 

1. по ал. 1 – в размер от 300 до 1000 лв.; 
2. по ал. 3 – в размер от 1400 до 4000 лв.; 

/5/  Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице,
което: 

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

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

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

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

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

6.  сключва договор или приема сертификат или декларация с невписани всички
изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък; 

7. в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните
количества  ОЧЦМ  и/или  не  предприеме  необходимите  действия  за  почистване  на
съответната площадка; 

8. нарушава изискванията на чл. 39, ал. 4, 5 или 6 от ЗУО; 
9. приема от физически лица ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход; 
10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. отпадъци

по чл. 39, ал. 1 от ЗУО; 
11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на изискванията по

чл. 38, ал. 4 от ЗУО; 
12.  не  издава  и/или  не  предаде  декларация  за  съответствие  съгласно  чл.  5,

параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 333/2011; 
13. не прилага система за управление на качеството съгласно чл. 6, параграф 1 от

Регламент (ЕС) № 333/2011. 
/6/ За нарушенията по ал. 5, 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. 5 – от 3000 до 10 000 лв. 
/7/ При повторно нарушение по ал. 5, 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. 5 – от 6000 до 
20 000 лв. 
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Чл.117.  /1/ Наказва  се  с  имуществена  санкция  в  размер  от  1400  до  4000  лв.
едноличен търговец или юридическо лице, което: 

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места; 
2.  нерегламентирано  изгаря  или  извършва  друга  форма  на  нерегламентирано

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

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

третиране на опасни отпадъци. 
/3/ При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва: 

1. по ал. 1 – в размер от 2800 до 8000 лв.; 
2. по ал. 2 – в размер от 20 000 до 100 000 лв. 

Чл.118. /1/Наказателните  постановления  по  чл.193,  ал.1  и  ал.2  и  чл.194  от
Наредбата се издават от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

/2/ Нарушенията по чл. 193, ал. 3 и ал.5 се установяват с акт на на оправомощени от
кмета  на  общината  длъжностни  лица,  а  наказателните  постановления  се  издават  от
министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

§ 1.  По смисъла на  Закона за управление на отпадъците и настояща Наредба за
управление на отпадъците на Община Куклен: 

1.  „Биомаса“  са  продукти,  състоящи се  от  растителни материали от  селското  и
горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на
енергийния им потенциал, както и следните отпадъци: 
а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство; 
б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че получената при
изгарянето им топлинна енергия се оползотворява; 
в)  влакнести  растителни  отпадъци  от  производството  на  целулоза  от  дървесина  и
производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно на мястото на
образуването им и получената в резултат топлинна енергия се оползотворява;
д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на тези,
които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или покрития могат да
съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали. 

2.  „Биоотпадъци“  са  биоразградими  отпадъци  от  парковете  и  градините,
хранителни  и  кухненски  отпадъци  от  домакинствата,  ресторантите,  заведенията  за
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на
хранително-вкусовата промишленост. 

3. „Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се
разграждат  анаеробно  или  аеробно,  като  хранителни  и  растителни  отпадъци,  хартия,
картон и други. 

4. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от
домакинствата“. 

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

6. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употре-
ба  на  продукти от  многобройни източници на  територията  на  цялата  страна  и поради
своите характеристики изискват специално управление. 

7. „Обезвреждане“  е  всяка  дейност,  която  не  е  оползотворяване,  дори  когато
дейността  има  като  вторична  последица  възстановяването  на  вещества  или  енергия.
Приложение № 1 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане.

8. „Опасни отпадъци“ са отпадъците,  които притежават едно или повече опасни
свойства, посочени в приложение № 3. 

9.  „Оползотворяване“  е  всяка  дейност,  която  има  като  основен  резултат
използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе
биха  били  използвани  за  изпълнението  на  конкретна  функция,  или  подготовката  на
отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката
като  цяло.  Приложение  №  2  съдържа  неизчерпателен  списък  на  дейностите  по
оползотворяване. 

10.  „Оползотворяване  на  материали“  е  всяка  дейност  по  оползотворяване  с
изключение  на  оползотворяване  на  енергия  и  преработване  в  материали,  които  се
използват като гориво. 

11. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички дейности
по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване
на  енергия  и  преработването  в  материали,  които  се  използват  като  гориво.
Оползотворяването  включва  и  дейностите  по  подготовка  за  повторна  употреба,
рециклирането или друго материално оползотворяване. 

12.  „Организация  по  оползотворяване“  е  юридическо  лице,  регистрирано  по
Търговския закон или съгласно националното му законодателство,  което не разпределя
печалба  и  което  управлява  и/или  самостоятелно  извършва  дейностите  по  разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци. 

13.  „Отпадък“  е  всяко  вещество  или  предмет,  от  който  притежателят  се
освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 

14. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата. 
15. „Отпадъци от черни и цветни метали“ са технологичните отпадъци, получени

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

16. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,
в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците
от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти
за отдих и забавления. 

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

18. „Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите,
които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени. 
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19. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от
влизането  в  сила  на  наказателното  постановление,  с  което  нарушителят  е  наказан  за
нарушение от същия вид. 

20.  „Подготовка  за  повторна  употреба“  са  дейностите  по  оползотворяване,
представляващи  проверка,  почистване  или  ремонт,  чрез  които  продуктите  или
компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат
използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка. 

21.  „Подобни  отпадъци“  са  отпадъците,  които  по  своя  характер  и  състав  са
сравними с отпадъците от домакинствата,  с изключение на производствени отпадъци и
отпадъци от селското и горското стопанство. 

22.  „Предварително  съхраняване“  е  дейност  по  съхраняване  на  отпадъци  при
мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се
подготвят  за  последващо  транспортиране  до  друг  обект  с  цел  оползотворяване  или
обезвреждане. 

23.  „Предотвратяване“  са  мерките,  взети  преди  веществото,  материалът  или
продуктът да стане отпадък, с което се намалява: 
а)  количеството  отпадъци,  включително  чрез  повторната  употреба  на  продуктите  или
удължаването на жизнения им цикъл; 
б)  вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната  среда и  човешкото
здраве, или 
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

24. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или
юридическото лице, в чието владение се намират те. 

25.  „Причинител  на  отпадъци“  е  физическо  или  юридическо  лице,  при  чиято
дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който
осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна
на свойствата или състава на отпадъка. 

26.  „Производител  на  продукта“  е  физическо  или  юридическо  лице,  което  по
занятие  разработва,  произвежда,  обработва,  третира,  продава,  въвежда  от  държава  –
членка на Европейския съюз, или внася продукти на пазара в Република България. 

27.  „Производствени  отпадъци“  са  отпадъците,  образувани  в  резултат  на
производствената дейност на физическите и юридическите лица. 

28. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на
друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел на територията на Република България,
както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от
дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност. 

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

30.  „Разширена отговорност на производителя“ е  екологичен принцип,  прилаган
като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда
от  даден  продукт  чрез  въвеждане  на  задължения  и  отговорности  за  производителя  на
продукта  по  време  на  целия  му  жизнен  цикъл  и  по-специално  за  ограничаване  на
съдържанието на опасни вещества,  обратно приемане, повторна употреба, рециклиране,
оползотворяване и обезвреждане на отпадъците,  получени в резултат на употребата на
продукта. 

31.  „Регенериране  на  отработени  масла“  е  всяка  дейност  по  рециклиране,  чрез
която могат  да се произведат  базови масла чрез  рафиниране  на отработени масла,  по-
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специално  чрез  отстраняване на  замърсителите,  продуктите  на  окисление и добавките,
съдържащи се в тези масла. 

32.  „Рециклиране“  е  всяка дейност по оползотворяване,  чрез  която отпадъчните
материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел
или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва
оползотворяване  за  получаване  на  енергия  и  преработване  в  материали,  които  ще  се
използват като горива или за насипни дейности. 

33. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1 от Търговския закон. 
34.„Строителни  отпадъци“  са  отпадъците  от  строителство  и  разрушаване,

съответстващи  на  кодовете  отпадъци,  посочени  в  глава  17  от  Индекс  към  Решение
2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ ЕО за установяване
на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а)“ от Директива 75/442/ЕИО на
Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на
опасните  отпадъци в съответствие  с  член 1,  параграф 4 от Директива  91/689/  ЕИО на
Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения. 

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

36.„Събиране“  е  натрупването  на  отпадъци,  включително  предварителното
сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци,  с  цел транспортирането им до
съоръжение за третиране на отпадъци. 

37.  „Съхраняване“  е  дейност,  свързана  със  складирането  на  отпадъците  от
събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от: 
а) три години – при последващо предаване за оползотворяване; 
б) една година – при последващо предаване за обезвреждане. 

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

39.  „Третиране  на  отпадъците“  са  дейностите  по  оползотворяване  или
обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 

40. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име
и за своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези
търговци, които физически не притежават отпадъците. 

41. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането
и оползотворяването на отпадъците,  включително осъществяваният контрол върху тези
дейности,  следексплоатационните  грижи  за  депата,  както  и  действията,  предприети  в
качеството на търговец или брокер. 

§ 2.  Закона за управление на отпадъците и   настояща Наредба за управление на
отпадъците на Община Куклен въвежда изискванията на: 

1.  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември
2008 г.  относно  отпадъците  и  за  отмяна  на  определени директиви  (ОВ,  L 312/3  от  22
ноември 2008 г.); 

2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември
2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна
на Директива 91/157/ЕИО; 
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3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември
2000 г. относно изгарянето на отпадъците; 

4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на
отпадъци; 

5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003
г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО); 

6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994
г. относно опаковките и отпадъците от опаковки; 

7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства.

ПРЕХОДНИ      И      ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ      РАЗ  ПОРЕДБИ  

 § 1. Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата
на територията на Община Куклен е приета с решение № 617, взето с протокол № 54 от
27.06.2014 г. на Общински съвет  Куклен.

 § 2.  С приемането на настоящата Наредба от Общински съвет – Куклен се отменя
действието на Наредбата  №17  за управление на отпадъците на територията на Община
Куклен, приета с решение № 269, взето с протокол № 34 от 27.03.2009 г. на Общински
съвет – Куклен.

Протоколчик:
           / Виолета Тягова/

                     Председател на 
           Общински съвет Куклен:

                        /Стефан Апостолов/

Заместник-Председател на 
Общински съвет – Куклен:
                                      / Фаик Коркмаз / 
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