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ПРИЕТА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИТОВО
НА 11.05.2006 ГОД. С РЕШЕНИЕ № 29

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за изхвърлянето, събирането,
включително и разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на
битови, строителни и масово разпространени отпадъци.
(2) Наредбата действа на територията на Община Ситово.
Чл. 2 Наредбата третира дейностите за следните видове отпадъци:
1. твърди битови неопасни отпадъци;
2. излезли от употреба луминисцентни и други живак-съдържащи лампи;
3. негодни за употреба батерии и акумулатори;
4. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;
5. излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от тях;
6. отпадъци от опаковки;
7. масово разпространени отпадъци;
8. строителни отпадъци;
9. получените утайки след пречистване в ПСОВ-Ситово на отпадъчните битови
води
10. отпадъци от растениевъдството, животновъдството и горското стопанство
Чл.3 (1) Наредбата е задължителна както за всички фирми и организации –
притежатели на отпадъци, така и за физически лица, живеещи или временно
пребиваващи на територията на общината.
(2) Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за фирми и
организации, развиващи дейността си на територията на общината.
(3) Наредбата е задължителна за лицата, извършващи дейности с отпадъците.
Чл.4 Наредбата урежда:
1. финансирането на управлението на дейностите по отпадъците;
2. глобите и санкциите при нарушения на разпоредбите й.
РАЗДЕЛ ІІ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
Чл.5 (1) Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците,
образувани на територията й.
(2) Кметът на общината отговаря за:
1. въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като
осигурява съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, и
специализирана техника.
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионално депо –
Силистра след откриването му за експлоатация.
3. почистването на уличните платна, площадите, парковете и други територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
4. поддържането на съществуващите селски депа за битови и строителни
отпадъци до тяхното закриване.
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5. закриването за битови отпадъци и
последващи мониторинг на
съществуващите селски депа, след откриване за експлоатация на Регионално депо –
Силистра и включването на община Ситово в неговата експлоатация.
6. разделно събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки и
други масово разпространени отпадъци, като определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от
опаковки.
7. организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от
употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак.
8. определяне на площадка за временно съхраняване на излезли от употреба
моторни превозни средства и организиране на дейността по събирането и съхраняването
им.
9. информирането на обществеността за определените от Общински съвет –
Ситово места за смяна на отработени моторни масла, включително сервизите и
бензиностанциите определяне места за поставяне на съдове.
10. за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, когато
производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат
елементите от системата за разделно им събиране върху общински имот.
11. определяне маршрута за транспортиране на строителни отпадъци и площадките
за третирането им.
12. организиране третирането и оползотворяването на получените утайки
след пречистване в ПСОВ-Ситово на отпадъчните битови води.
13. предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или
създаване на незаконни сметища.
Чл.6 Кметът на общината работи по изпълнението на приетата от Общинския съвет
съгласно чл.29 ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците Програма за управление
на отпадъците и настоящата наредба.
Чл.7 Кметът на общината осигурява обществен достъп до общинската програма за
управление на дейностите по отпадъците и настоящата наредба.
Чл.8 Определя дни за почистване на населените места, организирайки гражданството,
стопански и обществени организации, фирми и училища, като осигурява транспортни и
технически средства.
Чл.9 Кметът на общината осигурява и прави публично достояние телефонен номер , на
който гражданите да могат да сигнализират за нарушения и правят предложения,
свързани с дейността по управлението на отпадъците.
Чл.10 Предлага за утвърждаване от общинския съвет такси по ЗМДТ в размер, който да
покрива разходите по управление на дейностите по отпадъците.
Чл.11 Кметът на общината и упълномощените кметове и кметски наместници на
населените места в общината осигуряват при заявка от граждани извозването на
голямогабаритни битови и строителни отпадъци до 1 куб.м. срещу заплащане на
транспортните разходи.
Чл.12 Общински съвет-Ситово:
1. Определя такса битови отпадъци за недвижимите имоти, съгласно ЗМДТ.
2. Определя места, на територията на общината, за поставяне на съдове за събиране
на негодни за употреба батерии и акумулатори.
3. Определя места, на територията на общината, за смяна на отработени моторни
масла.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОТПАДЪЦИ
Чл.13 Гражданите, предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и други
имат право:
1. Да
изискват от органите на местното самоуправление да изпълняват
задълженията си.
2. Да сигнализират общинската администрация при неспазване на изискванията на
тази наредба.
3. Да вземат участие при разработването, обсъждането и реализацията на проекти,
планове и програми по управление на отпадъците.
Чл. 14 Гражданите, предприятията, учрежденията, търговските обекти, фирмите и други
са длъжни:
1. Да почистват и поддържат чистотата на прилежащите площи към сградите и имотите,
които притежават, ползват и/или обитават (жилищни, административни, обществени и
стопански)
2. Да изхвърлят битовите и строителните отпадъци единствено на определените за тази
цел от общината места - определените сметища, а след закриването им за битови
отпадъци, да се ползват поставените съдове за организирано сметосъбиране.
3. Да не допускат разпиляване на отпадъците при транспортирането им.
4. Да събират и предават разделно следните отпадъци:
► хартия
► стъкло
► луминисцентни и други
► пластмаси
► метали
съдържащи живак лампи
5. Да заплащат таксите смет по определения от общината ред и размер, съгласно ЗМДТ.
6. Да предприемат незабавно действия при възникване на замърсяване за ограничаване
последиците върху здравето на хората и околната среда.
Чл. 15Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци са длъжни да:
1. Да се стремят към намаляване и ограничаване на количеството отпадъци;
2. Да оползотворяват максимално отпадъците;
3. Да осигурят екологосъобразно обработване и безопасно съхранение на
отпадъците;
Чл.16 Притежатели на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и лицата, в чието
владение се намират те.
Чл.17 (1)Притежателите на отпадъци са длъжни:
1. Да предприемат всички мерки за несмесване на опасни с неопасни отпадъци или
оползотворими с неоползотворими;
2. Предоставят отпадъците за събиране, транспортиране, оползотворяване или
обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности, или ги
оползотворяват и/или обезвреждат в съответствие с тази наредба и ЗУО;.
3. Предават, а притежаващи съответното разрешение, лица приемат отпадъците въз
основа на писмен договор.
(2) Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга
форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците от техните притежатели..
Чл.18 (1) Когато причинителите на отпадъците са неизвестни, разходите по
възстаняването на качеството на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се
намират отпадъците.
(2) Всички разходи за възстаняване на качествата на околната среда и за разкриване на
действителния причинител се възстановяват от него.
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(3) Ако причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица при
поискване могат да получат помощ от община Ситово, а при замърсяване с опасни
отпадъци по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на ПУДООС (Д.В.
бр.3/2003 год.)
Чл.19. Забранява се:
1. Изхвърляне на отпадъци извън предназначените за целта съдове и определените
депа.
2. Смесването на различни фракции оползотворими компоненти, както и смесване на
оползотворими и неоплзотворими компоненти в съдове за разделно събиране на
отпадъци.
3. Изхвърляне на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за
обществено хранене , административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за
смет.
4. Изхвърляне в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността,
селското стопанство и животновъдството.
5. Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок
екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане
на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработващата техника, в т. ч./
едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични,
медицински и др./.
6. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на
незагасена жар .
7. Паркиране на превозни средства по начин, по който би попречил на събирането и
извозването на отпадъците.
8. Отвеждането на отпадни води по улици, тротоари, други общински имоти извън
селищната канализация, както и в имоти, собственост на друго лице физическо
или юридическо
9. Замърсявяването на обществени места, улици, площади, зони за отдих и други
чрез изхвърляне на угарки, опаковки, цигарени кутии, остатъци от храна и други
отпадъци.
РАЗДЕЛ ІV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БИТОВИТЕ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ
Чл.20 Управлението на дейностите, включващи събиране, транспортиране,
оползотворяване, обезвреждане и депониране на битовите неопасни отпадъци се
извършва по реда на Закона за управление на отпадъците.
Чл. 21 До въвеждане в експлоатация на Регионално депо – Силистра
1. Община Ситово:
а) поддържа съществуващите неотредените сметища на територията на общината;
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б) разработва проект за закриване на съществуващите неотредени сметища за битови
отпадъци, а продължава използването им за строителни отпадъци, торови маси и
растителни отпадъци;
в) разрешава на причинителите на битови отпадъци сами да ги превозват до
определените за депониране места;
г) осигурява при заявка от граждани извозването на голямогабаритни битови отпадъци
срещу заплащане на транспортните разходи;
д) осигурява всички необходими елементи, в т.ч. съдове и специализирана техника, и
организация за въвеждане на организирано събиране и извозване на битовите отпадъци;
2. Причинителите на отпадъци са длъжни:
А)Да организират сами извозването на битовите отпадъци, образувани при тяхната
дейност;
Б)Да ползват единствено определените от общината сметища;
В)Да не допускат разпиляване на отпадъците при транспортирането им.
Г)Да не изоставят, нерегламентирано изхвърлят и изгарят или използват друга форма на
неконтролирано обезвреждане на отпадъците.
Чл. 22 След въвеждането в експлоатация на Регионално депо гр. Силистра
1. Община Ситово е длъжна да създаде условия и въведе организирано сметосъбиране и
сметоизвозване във всички населени места на територията на общината;
2. Община Ситово сама или лице, на което е възложила посредством договор за
предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки, извършва
дейностите по събиране, транспортиране до Регионално депо гр. Силистра,
депониране и обезвреждане.
3. Лицата по т. 2 извършват дейностите по битовите отпадъци след като притежават
разрешение по чл. 37 от ЗУО.
4. Лицата по т.2 въвеждат ефективна организационна и транспортна схема на работа за
организираното сметосъбиране и сметоизвозване.
5. Отговорен за обезвреждането /депонирането/ на битовите отпадъци е операторът на
Регионално депо-Силистра, който има разрешение по чл. 37 от ЗУО и с когото Община
Ситово сключва писмен договор.
Чл. 23 Община Ситово, съответно лицето по т.2 организира разделно събиране и
рециклиране на битовите отпадъци .
Чл. 24 Община Ситово създава условия за въвеждане на
компостиране на
биразградимите битови отпадъци.
Чл.25 Община Ситово, посредством кмета на общината и упълномощени от него
длъжностни лица, предприема мерки за преустановяване практиката за изхвърляне на
битови отпадъци на нерегламентирани места и санкционира нарушителите;
РАЗДЕЛ V
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Чл.26. Третирането и транспортирането на отпадъците, от строителни площадки и при
разрушаване или реконструкция на сгради
и съоръжения, се извършват от
притежателите на отпадъците, от инвеститора или изпълнителя на строителството или
разрушаването или от друго лице, въз основа на писмен договор.
Чл.27 (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на строителните отпадъци
касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия и /
или обекти, от които общото количество на строителните отпадъци надвишава 1м3,
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отговорните лица подават заявление до Кмета на общината за определяне маршрута и
мястото за депониране на същите.
(2) В протокола за откриване на строителна площадка за обекта задължително се вписва
лицето отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на строителните
отпадъци.
(3) Задълженията за третиране и транспортиране на строителните отпадъци на
съответните отговорни лица са в сила до подписване на акт образец № 15 независимо от
продължителността на строителството.
Чл.28 Отговорното за третиране и транспортиране на строителните отпадъци лице е
длъжно:
1.Да ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала
каквато и да било дейност на нея / не се отнася за линейните обекти на техническата
инфраструктура /;
2.Да не допуска по време на строителството замърсяване на съседните на обекта
тротоари, улични платна, зелени площи и др. терени със строителни материали и
строителни отпадъци;
3.Да не допуска при транспортиране на строителните отпадъци замърсяване на
уличните платна;
4. Да внесе депозит в размер до 1% от стойността на обекта, в касата на общината или по
банков път, преди започване на СМР.
5.След приключване на строителството, да възстанови първоначалния вид на тротоара,
уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната
площадка на обекта. Възстановителните работи да се приемат с протокол от комисия,
назначена със заповед от кмета на общината, за да бъде възстановен внесеният депозит
по т. 4.
Чл.29 (1) За депонирането на строителни отпадъци, образувани в резултат на строителна
дейност или реконструкция, се заплащат такси, определени в лв./м3, приети с Решение
на ОбС.
(2). Таксата се заплаща предварително от лицето, на което се издава разрешението за
третиране и транспортиране на строителните отпадъци, в съответствие с количествата,
посочени в него.
(3). В случай, че количествата строителните отпадъци се окажат по-големи от
количествата, за които е заплатена таксата, отговорното лице е длъжно да заплати
дължимата такса за допълнителните количества, преди същите да бъдат извозени на
депото.
(4). Извозването на строителни отпадъци
заплащане на услугата по транспортирането.

може да се извършва от общината, при

Чл.30. (1) По време на строителните дейности, съхраняването на строителните отпадъци
се извършва в рамките на обекта и се депонират само на определените от кмета на
общината места.
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(2) Собствениците на строителни обекти или упълномощени от тях лица представят в
Община Ситово, преди назначаването на Комисия за държавно приемане, справка за
образуваните строителни отпадъци.
Чл.31. (1).Отговорност за дейностите по депонирането на строителните отпадъци и
стопанисването на площадката на депото по време на нейната експлоатация и след това
носи операторът на депото.
(2). Операторът на съоръжението за обезвреждане/депонирането/ води отчет на
постъпилите количества строителните отпадъци.
РАЗЕЛ VІ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ ,
ПРЕРАБОТВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ
АКУМУЛАТОРИ

И

Чл. 32 (1) Кметът на общината определя местата за разполагане на съдове за събиране
на негодни за употреба батерии и акумулатори, когато производителите и/ или
вносителите на батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделното
им събиране върху общински имот.
(2) Кметът на общината организира дейностите по събиране и временно съхраняване на
негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително
третиране,транспортиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато
има сключен договор за финансиране на посочените дейности със:
а) организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори;
б) производители и/или вносители на батерии и акумулатори, които изпълняват
задълженията си индивидуално;
в) ПУДООС
(3) За извършване на дейностите по ал.2 кметът на общината сключва договори с
притежаващи разрешение или регистрационен документ по реда на глава пета, раздел І и
ІІ от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма , раздел ІІ от
ЗООС лица.
Чл. 33 Събирането, транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии и
акумулатори се извършва в специализирани съдове за събиране, отговарящи на следните
изисквания:
1. да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и
материалът от който са изработени, да не влиза в контакт с тях;
2. да осигуряват вентилация на въздуха;
3. да бъдат означени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”.
Чл. 34 (1) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба
портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, както и специално оборудваните
превозни средства се обозначават с тебели “Събирателен пункт за негодни за употреба
батерии и акумулатори”
(2) Местата за поставяне на съдове за събиране и специално оборудваните превозни
средства за негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, се обозначават с
допълнителни табели “Акумулаторите се събират задължително с елекролит”
Чл.35 (1) Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, временно
съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни
за употреба батерии и акумулатори, трябва да притежават разрешение или
регистрационен документ, издадени по реда на глава Пета, раздел І и ІІ от ЗУО или
комплексно разрешително, издадено по реда на глава Седма, раздел ІІ от ЗООС.
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(2) За събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в обектите на лица,
предлагащи батерии и акумулатори за продажба на крайните потребители, не се изисква
разрешение или регистрационен документ в случаите, когато съдовете за събиране се
обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ,
издадени по реда на глава Пета, раздели І и ІІ от ЗУО или комплексно разрешително,
издадено по реда на глава Седма, раздел ІІ от ЗООС.
Чл. 36 При определяне на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за
събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, се осигурява наймалко едно място на 1000 жители, а за автомобилни батерии и акумулатори най-малко
едно на 5000 жители.
Чл. 37 (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и /или автомобилни
батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени да предвидят места за
поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и
акумулатори от същия вид.
(2) Съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и
акумулатори могат да поставят само лица, притежаващи разрешение или регистрационен
документ по чл. 12 от ЗУО.
(3) Лицата по ал.1 в рамките на работното им време са длъжни да осигурят достъп до
съдовете за събиране, разположени на тяхна територия, на крайни потребители и на
лицата по ал.2.
(4) Потребителите могат да върнат негодните за употреба портативни и/или автомобилни
батериии и акумулатори във всички търговски обекти, в които се продават батерии и
акумулатори от същия вид.
Чл. 38 (1) В случай, че в съответното населено място не е организирана система за
събиране чрез специално оборудвани превозни средства от местата, в които се образуват
негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, крайните
потребители са длъжни да ги предават в местата за събирането им т.е. мястото на
продажбата им или на друго достъпно място в района на образуването им.
(2) При организиране на система за разделно събиране на негодни за употреба
портативни батерии и акумулатори, се забранява поставянето им в съдове за битови
отпадъци.
Чл. 39 Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на елекролит от
негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл. 40 Забранява се събирането и временното съхраняване на негодни за употреба
автомобилни батерии и акумулатори без електролит освен в случаите, когато те са били
повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават
5% от общото количество събрани батерии.
Чл. 41 Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е
друг начин на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори,
на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени
по друг начин.
Чл. 42 (1) Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от батерии и
акумулатори
се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите
нормативни актове към него.
(2) Отпадъците от батериите и акумулаторите, съдържащи опасни вещества, се
депонират в специализирани съдове и/или се подлагат на предварителна обработка за
ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества.
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РАЗДЕЛ VІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ
Чл.43 (1) Общински съвет – Ситово определя местата за смяна на отработените моторни
масла на територията на община Ситово.
(2) Кметът на общината информира обществеността за местата за смяна на отработените
масла, включително сервизите и бензиностанциите, извършващи смяна на отработени
масла на територията на общината.
(3)Физическите и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и
трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си
обекти списъка на местата по ал. 1, като посочват и точен адрес, телефон и фирма на найблизкото място за смяна на отработените масла.
Чл.44 Дейностите по събирането, съхраняването, преработването, обезвреждането и
транспортирането на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти се извършва от
лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Чл.45 Физическите и юридическите лица, които притежват отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти и не могат да осигурят тяхното преработване или
обезвреждане чрез един от следните начини: регенериране, изгаряне с оползотворяване
на енергията или други методи на деструкция или контролирано съхранение, ги предават
на лицата, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО.
Чл. 46 (1) Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се приемат, събират и
съхраняват разделно по групи, съгласно Наредба № 3/01,04,2004 год за класификацията
на отпадъците (Д.В. бр.44/2004 год.)
(2) Отработени масла, съдържащи над 50ррм полихлорирани бифенили (ПХБ) или
полихлорирани терфенили (ПХТ), както и отпадъчни нефтопродукти, съдържащи
халогенирани въглеводороди, се събират, съхраняват и транспортират разделно от други
масла и отпадъчни нефтопродукти.
(3) Не се разрешава смесване на моторни и трансмисионни масла с други отработени
масла и отпадъчни нефтопродукти.
Чл.47 Отработените масла и отпадъчни нефтопродукти се събират:
1. в местата за смяна на отработените масла;
2. на площадки за временно съхранение при местата на тяхното образуване;
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от
инсталациите за преработване и/или обезвреждане.
Чл.48 (1) Местата за смяна на отработените масла задължително се оборудват със съдове
за събиране, отговарящи на следните изисквания:
1. да бъдат химически устойчиви спрямо отработените масла и веществата ,
съдържащи се в тях;
2. да не допускат разливане и/или изтичане на отработени масла;
3. маркировката на съдовете да включва надпис “Отработени масла” с размери
не по-малки от 10х20 см.
(2) Не се допуска поставяне на съдове за събиране на отработени масла и съхраняването
им на открито.
(3)Забранява се смяната на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта.
(4)Съдовете за приемане и/или съхраняване на отработени масла, съдържащи ПХБ/ПХТ
над 50 ррм, да са изработени от алуминием материал или от поцинкован, никелиран или
повърхностно обработен с други покрития материал, осигураващ не по-ниска степен на
защита.
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Чл.49 Отработените масла и отпадъчни нефтопродукти се транспортират съгласно
изискванията на глава трета от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци (Д.В. бр.29/1999год.) във:
1. съдовете за събиране по чл.48, ал.1 ;
2. специално оборудвани за целта превозни средства.
Чл.50 (1) Местата за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти с капацитет до 2 000 л. трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат бетонирани и/или покрити с маслоустойчив материал;
2. да бъдат оборудвани с приемателни разервоари или съдове за събиране;
3. при необходимост да имат помпени инсталации, с които отработеното масло
да се прехвърля в приемателните резервоари.
(2) Събирателните пунктове за отработени масла и нефтопродукти и площадките за
временно съхранение с капацитет над 2 000 л.се проектират, изграждат и експлоатират
съгласно изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно
съхраняване на отпадъцитпо Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране
и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (Д.В. бр.29/1999год.).
(3) Забранява се съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в
открити складове.
РАЗДЕЛ VІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ЛУМИНИСЦЕНТНИ И
ДРУГИ ЛАМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК
Чл.51 (1) Кметът на общината е задължен да осигури организирането и прилагането на
система за разделно събиране на излезли от употреба лампи от лицата, извършващи
продажба на лампи на крайни потребители, разположени на територията на общината.
(2) Кметът на общината в изпълнение на задълженията си по ал.1
1. определя местата за разполагане на пунктовете за събиране, организира и
осигурява оборудването им или осигурява подвижни събирателни пунктове за
събиране и директно предаване на излезлите от употреба лампи на
инсталациите за обезвреждане.
2. организира събирането и съхраняването на излезли от употреба лампи от
лицата, извършващи продажба на крайните потребители;
3. осигурява предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните
излезли от употреба лампи на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от
ЗУО.
4. Информира населението за местата за събиране на излезли от употреба
лампи, както и датите за провеждане на кампании.
(3) Община Ситово организира събирането сама или възлага задълженията си на
специализирана фирма.
(4)Община Ситово може да осъществи дейностите по ал.1 и 2 самостоятелно или
съвместно с други общини.
Чл.52 (1) Излезлите от употреба лампи се приемат в събирателните пунктове, които са
част от организираната от общината система за разделно събиране на отпадъците.
(2)Събирателните пунктове приемат безплатно излезлите от употреба лампи от
домакинствата.
(3)Излезлите от употреба лампи могат да бъдат предавани от техните притежатели и на
лица, имащи съответно разрешение по чл. 37 от ЗУО, извън общинската система за
събиране.
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Чл.53 (1) Излезлите от употреба лампи се събират:
1. в подвижни събирателни пунктове непосредствено от местата на тяхното
възникване;
2. в стационарни събирателни пунктове;
3. при инсталациите за преработване и/или обезвреждане.
(2)не се разрешава съхраняване и поставяне на открито на съдове за събиране и
съхраняване на излезли от употреба лампи.
Чл.54 Подвижните съирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да разполагат с достатъчно количество транспортни опаковки, гарантиращи
безопасното съхраняване и транспортиране на излезли от употреба лампи;
2. да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;
3. да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и
транспортиране на произвоствени и опасни отпадъци;
4. да са обозначени с надпис “Събирателен пункт за излезли от употреба
луминисцентни лампи”;
5. транспортното средство да е оборудвано с указателни табели съгласно
Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе и
със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи, която
да бъде използвана в случай на авария или пътно транспортно
произшествие.
Чл.55 Стационарните събирателни пунктове се разполагат на определените от кмета на
общината места и трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи;
2. да бъдат оборудвани със съдове за съдове за съхраняване или транспортни
опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезли от употреба
лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарноразтоварни дейности;
3. да разполагат със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки
килограм съхранявани лампи;
4. площадката, върху която е разположен събирателния пункт, да има ограда;
5. пунктът да бъде обозначен с ясни табели “Събирателен пункт за излезли от
употреба луминисцентни лампи”, като бъдат посочени работното време и
лицето /дружеството , отговорно за експлоатацията на площадката, с адрес и
телефон за връзка;
6. повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с
водонепропускливо покритие;
7. местата за съхраняване на излезлите от употреба лампи да бъдат покрити.
Чл.56 (1) Излезлите от употреба лампи се транспортират с транспортни средства,
отговарящи на изискванията за подвижен събирателен пункт.
(2) Съхраняването на лампите при транспортиране се извършва в транспротни опаковки,
осигуряващи защита срещу счупване.
(3)Опаковките се маркират с надпис “Излезли от употреба луминисцентни лампи”.
(4)Транспортната опаковка трябва да не допуска разпръскване на живак при счупване
по време на транспорт.
(5)Счупените употребени лампи се съхраняват и транспортират в херметизирани
контейнери, осигуряващи безопасно улавяне на отделените емисиии и разпръснат живак
по начин, който не затруднява последващото преработване на отпадъците.
(6)Контейнерите по ал. 5 се обозначават с надпис “Излезли от употреба луминисцентни
лампи.Внимание! Съдържа живак!” и табела съгласно Европейската спогода за
международен превоз на опасни товари по шосе.

12

(7)Транспортното средство, превозващо контейнери с излезли от употреба
луминисцентни лампи, трябва да е снабдено с инструкция за действие в случай на
аварийна обстановка и със средства за маркиране и ограничаване зоната на
произшествие.
Чл.57 В случай на пътнотранспортно произшествие или авария на транспортното
средство, при което са счупени лампи, водачът на превозното средство е длъжен:
1. да уведоми общината, на чиято територия е станало произшествието, и
пътната полиция;
2. да обозначи мястото на произшествието с надписа “Излезли от употреба
луминисцентни лампи.Внимание! Съдържа живак!” и да огради замърсения
участък с видима маркировка.
РАЗДЕЛ ІХ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ,
РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ
ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл.58 (1) Кметът на общината:
1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за
временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС) на територията на общината.
2. Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за
разкомплектоване.
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато
производителите и вносителите не са изградили площадки за временно съхраняване на
ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване
или с ПУДООС, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват
задълженията си индивидуално.
(3)За площадките по ал.1, т.1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на
ИУМПС на територията на общината за година.
Чл.59 (1) Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за годишен технически
преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и което не
се съхранява в имоти-частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка
завременно съхраняване или в център за разкомплектуване.
(2) Собственикът на МПС с прекратена регистрация в съответното ведомство, е длъжен
да го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване в
случаите, когато то се намира върху държавна или общинска собственост.
(3) В случай, че отпадъците от ИУМПС се намират върху държавна или общинска
собственост и собствениците им не изпълнят задълженията по ал.1 и 2 , както и в
случаите, когато МПС не може да
бъде идентифицирано, поради липса на
регистрационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по
надлъжния
ред от компетентните органи, община Ситово ги транспортира до
площадките за временно съхраняване или в центъра за разкомплектуване.
(4)Собствениците на ИУМПС ги предават на площадки за временно съхраняване или в
център за разкомплектуване., като до тяхното предаване същите се съхраняват в имотичастна собственост и не се допуска замърсяване с отпадъци от тях.
(5)Забранява се разкомплектуването на ИУМПС в случаите по ал.(5).
Чл. 60 (1) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса и разноски за приемането му на
площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектуване.
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(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 временно съхраняване или в център за разкомплектуване.
(3)В случай, че собственика по чл.59 ал.3 е известен, Община Ситово за
транспортирането на ИУМПС със свои средства до
площадките за временно
съхраняване или в центъра за разкомплектуване налага санкция на собственика за
неизпълнение на задължението му и таксува за негова сметка извършените транспортни
разходи.
Чл.61 Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС
и по оползотворяване и/или обезвреждане на
образуваните отпадъци от МПС се извършва от лица, притежаващи разрешение,
издадено по реда на чл 37 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на
глава седма , раздел ІІ от ЗООС.
РАЗДЕЛ Х
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ
Чл.62 Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и оползотворяване
на отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи съответните разрешения
или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО,
или лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда
на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО въз основа на договори със:
1. Община Ситово, или
2. производствени предприятия, или
3. организация по оползотворяване.
Чл.63 (1) Кметът на общината организира система за разделно събиране на отпадъци от
опаковки на територията на община Ситово, като може да сключва договори със:
1. организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава
пета, раздел ІV от ЗУО, и/ или
2. ПУДООС и/или;
3. Други лица, регистрирани по Търговския закон и притежаващи:
А) разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел І и ІІ
от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транпортиране и
сортиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Ситово, или лиценз за
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по реда на глава пета,
раздел ІІІ от ЗУО – за металните отпадъци от опаковки, или
Б) разрешение за извършване на дейности по рециклиране или оползотворяване на
отпадъци от опаковки, издадено по реда на глава пета, раздел І от ЗУО, или комплексно
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел ІІ от ЗООС.
(2) С договорите по ал.1 се организира разделното събиране и сортиране на отпадъци от
опаковки от домакинства, административните, социалните и обществените сгради,
заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих.
Чл.64 Когато разделното събиране на отпадъците от опаковки се организира въз основа
на договор между общината и ПУДООС, общината гарантира рециклирането или
оползотворяването на разделно събраните отпадъци чрез договор.
Чл.65 Кметът на общината или упълномощени от него длъжностни лица контролират:
1. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране в определените за целта съдове;
2. смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по
начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване.
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РАЗДЕЛ ХІ
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Чл.66 (1) Търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали , които нямат
опасни свойства, се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон и
притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра на икономиката или от
упълномощен от него заместник-министър, по реда на Закона за управление на
отпадъците.
(2) Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана в
лиценза, регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа, както и
нотариално заверено копие от лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в
съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства в деня на получаване и
експедиране на отпадъци от черни и цветни метали.
(3) Регистрите по ал. 2 се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по
местонахождение на площадката, който отбелязва датата на подпечатването в нарочна за
целта книга. Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредба от Министерски
съвет.
РАЗДЕЛ ХІІ
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ УТАЙКИ
ОТ ПСОВ – СИТОВО
Чл.67 Утайките, получени след пречистването на битови фекалните води в ПСОВ –
Ситово могат да бъдат обезвредени чрез извозването им до депо “Тюркмалез” с. Ситово,
а след закриването му до Регионално депо гр. Силистра.
Чл.68 Получените от ПСОВ - Ситово утайки, могат да бъдат оползотворени чрез:
1. приложение в земеделието;
2. техническа рекултивация на нарушени терени.
Чл.69 Оползотворяването на утайките се извършва в съответствие с изискванията на
Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни
води чрез употребата им в земеделието (Д.В. бр. 112/2004 год.) и Закона за опазване на
земеделските земи.
РАЗДЕЛ ХІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ
РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО, ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
Чл.70 Притежателите на отпадъците от растениевъдството (растителни отпадъци) и от
горското стопанство са длъжни да ги :
1. оползотворяват чрез предаването им за:
а) използване като суровина за производство на екобрикети или
б)използване за производство на компост
2. депонират на част от съществуващите сметищата, определена от кмета на общината
за тази цел.
Чл.71 Собствениците на едри животновъдни стопанства, с влизането на Република
България в Европейския съюз, са длъжни да:
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1. осигурят в животновъдното стопанство съоръжение за събиране и обезвреждане на
отпадъчните води, вредните вещества и други отпадъци, които замърсяват почвата.
2. осигурят достатъчна площ за оползотворяване на биологичните отпадъци при
отглеждане и възпроизводството на селскостопанските животни.
3. в зависимост от вида на животните да изградят отделни съоръжения
(торохранилища) или площадки за съхраняване твърд оборски тор и резервоар за
течен, изградени с водонепропускливо дъно.
4. Осигурят отстояние на торохранилищата от водни обекти минимум 20 метра
5. Да използват или предоставят на други лица за ползване угнил твърд оборски тор за
нуждите на земеделието.
Чл.72 Притежатели на торови маси от дребни животновъдни стопанства могат да ползват
единствено:
1.изградени торища;
2.собствени земеделски имоти за стифиране, ферментиране и торене;
3.обособена и определена от кметовете и кметските наместници част от сметищата в
населените места, където няма изградени торища.
Чл.73 Забранено е
1. изхвърлянето на растителни остатъци и оборски тор в съдове за битови
отпадъци и извън определените в този раздел места;
2. временното съхраняване на оборски тор, растителни и други отпадъци от
селското стопанство върху улици, тротоари, зелени площи и други
общински терени в и извън населените места.
РАЗДЕЛ ХІV
ИНФОРМАЦИЯ
Чл.74 Лицата,
1. чиято дейност е свързана с образуване, и/или третиране, или транспортиране на
производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на опасните отпадъци,
образувани в резултат на жизнената дейност на хората по домовете им;
2. притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или регистрационен документ по чл.12 от
ЗУО, или комплексно разрешително по глава седма, раздел ІІ от ЗООС и извършващи
дейности по третиране на битови и строителни отпадъци;
3. притежаващи лиценз по чл. 54 от ЗУО
са задължени да изготвят и предоставят документи относно отчета на отпадъците
съгласно Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците , по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър
на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и
дейности (Д.В. 95/2004 год.)
Чл.75 Документите, относно отчета на отпадъците са:
1. отчетни книги за:
а) депа за отпадъци;
б) събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови и/или строителни
отпадъци;
в) образувани и третирани отпадъци, извън посочените в букви “а” и “б”;
2. годишни отчети за:
а) образувани производствени и опасни отпадъци;
б) събиране, транспортиране и временно съхраняване на производствени и опасни
отпадъци;
в) събиране, транпортиране и временно съхраняване на битови и строителни отпадъци;
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г) депониране на отпадъци;
д) оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци;
е) търговска дейности с отпадъци на лицата по чл. 74, т.3.
3. идентификационна карта, която е неразделна част от годишните отчети;
4. транспортна карта, в случай на предаване, транспортиране и приемане на опасни
отпадъци.
РАЗДЕЛ ХV
КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ
Чл. 76 Кметът на община Ситово и упълномощените от него:
1. кметове и кметски наместници на населени места и
2. длъжностни лица
осъществяват контрол по спазване изискванията на настоящата наредба и цялостното
управление на отпадъците на територията на общината.
РАЗДЕЛ ХVІ
ФИНАНСИРАНЕ
Чл.77 (1) Средствата, необходими за извършване на дейностите по третиране на
отпадъците се осигуряват от:
1. такса битови отпадъци;
2. такси и глоби;
3. общинския бюджет;
3. други източници (национални и външни фондове и програми)
(2) Размерът на таксата за битови отпадъци се определя в промили върху данъчната
оценка на недвижимите имоти и се заплаща от техните собственици, а за общинските
имоти от ползвателите им.
(3) Размерът на таксите се определя с Общинската наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ситово
Чл. 78 Средствата по чл.77, ал.1 се изразходват за извършване на дейности по:
1. Почистване на уличните платна, площадки, паркове и други обществени места.
2. Поддържане, закриване, рекултивация и мониторинг на сметищата за битови и
строителни отпадъци, както и почистване, рекултивация и озеленяване на терени,
замърсени с такива отпадъци.
3. Управление на дейностите по битови и строителни отпадъци.
4. Закупуване на нови и поддържане и експлоатация на наличните технически средства.
5. Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, както и
разделно събиране на отпадъци.
6.Лихви и погашения по кредити, предназначени за дейности по третиране на отпадъци.
7.Проекти и обекти за третиране на отпадъци, коита са заложени в общинската програма
за управление на отпадъците.
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РАЗДЕЛ ХVІІ
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 79(1) Наказва се с глоба 150 до 500 лева физическо лице, което:
1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
2.Замърсява прилежащите към сградите територии;
3. Нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в
определените депа.
4. Не предприеме всички мерки за несмесване на опасни с неопасни отпадъци и
оползотворими с неоползотворими;
5. Не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно
съхраняване или в центрове за разкомплектоване или не го съхранява в имот, негова
собственост;
6. 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 отпадъци или материали по начин, който затруднява тяхното последващо
рециклиране или оползотворяване, когато в населеното място е създадена система за
разделно събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
(2) При повторно нарушение по ал.1, се налага глоба от 300 до 1 000 лева.
(3) За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на
околната среда, установени при извършването им, упълномощените от кмета на
общината лица налагат на място на нарушителите срещу квитанция глоба от 10 до 50
лева.
Чл.80 (1) Наказва се с глоба от 700 до 2000 лв. физическо лице, което:
1. Откаже да попълни декларация за произход при продажба на отпадъци от черни и
цветни метали с битов характер на лицензиран купувач.
2. Продава отпадъци от черни и цветни метали с битов характер на лице без лиценз.
3. Извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз
(2) При повторно нарушение по ал. 4 глобата е от 1400 до 4000 лева.
Чл.81 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лева едноличен
търговец или юридическо лице, което:
1. Изхвърля отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава разпоредбите за
депониране на битови и строителни отпадъци.
2. Нарушава условията и реда за предаване, събиране, включително разделното,
превозване на битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията на тази наредба.
3. Извършва продажба на крайните потребители на продукти, след употребата на които
се образуват масово разпространени отпадъци, но не приема разделно
отпадъците,образувани в резултат на употребата им обратно на мястото на продажбата
или на друго подходящо място.
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1000 до 3 000 лева едноличен търговец
или юридическо лице, което:
1. предава или приема отпадъците – строителни, производствени и опасни отпадъци без
сключен писмен договор
2. не води отчетност на отпадъците или не предоставя документи относно отчета и
информацията за управление на дейностите по отпадъците.
(3) При повторно нарушение по ал. 2 се налага имуществена санкция в размер от 2 000
до 6 000 лева, до преустановяване на нарушението.
Чл.82 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 5000 лева едноличен
търговец или юридическо лице, което:
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1. нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното
съхраняване, транспортирането , оползотворяването или обезврежденето на битови и
строителни отпадъци;
2. Нарушава изискванията за разделно събиране, транспортиране и третиране на
отпадъци според вида, свойствата и съвместимосттта на отпадъка;
3. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано
обезвреждане на битови отпадъци
(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция размер от 3 000 до
10 000 лева, която се налага до преустановяване на нарушението.
Чл.83 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 3 500 до 10 000 лева, ЕТ или
ЮЛ, което третира и/или транспортира отпадъци без разрешение или регистрационен
документ, когато такива се изискват.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер от 7 000 до
20 000 лева, до преустановяване на нарушението.
Чл.84 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 500 до 5 000 лева ЕТ или ЮЛ,
което:
1. не предприема мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите
от него на пазара на батерии и акумулатори;
2. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци или
ги смесва с други отпадъци;
3. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и/или
излива електролит от тях;
4. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните
пунктове в количество, превишаващо
5% от общото количество събрани
акумулатори;
5. не осигурява оползотворяване на събраните от него акумулатори.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000
лева до преустановяване на нарушението.
Чл.85 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 500 до 5 000 лева ЕТ или ЮЛ,
което
1. не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба
луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за
събирането им, и/или ги поставя в съдове за битови отпадъци;
2. умишлено нарушава целостта на излезли от употреба луминесцентни и други
живаксъдържащи лампи , освен ако притежава разрешение по чл. 37 за тази дейност;
3. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи.
(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до
10 000 лева до преустановяване на нарушението.
Чл.86 (1)Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 500 до 5 000 лева ЕТ или ЮЛ,
което:
1. използва утайки от пречистени отпадъчни води за нуждите на земеделието, когато:
а) концентрацията на един или повече тежки метали в почвата или утайката надвишава
максимално допустимата концентрация;
б) не осигурява предварително третиране на утайките от пречистените отпадъчни води;
в) няма съгласие на собственика на земята;
2. употребява или предоставя за употреба утайки върху:
а) пасища или фуражни култури, ако пасищата ще се използват за паша, а фуражите ще
се прибират в срок, по-кратък от 45 дни след употребата на утайките;
б) почви, върху които се отглеждат плодови и зеленчукови култури, с изключение на
овощните дървета;
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в) почви, предназначени за култивиране на овощни и зеленчукови култури, които са в
директен контакт с почвата и се консумират в сурово състояние – за период 10 месеца
преди и по време на събирането на реколтата;
3. употребява утайки, без да осигури изпитване на почвата от акредитирани
лаборатории преди употреба им и след това на всеки 5 години до окончателното
прекратяване на употребата им.
(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 3 000
до 10 000 лева до прекратяване на нарушението.
Чл.87 (1) наказва се с имуществена санкция в размер от 1 500 до 5 000 лева ЕТ или ЮЛ,
което:
1. Предава или изхвърля излезли от употреба МПС на места, които не са предназначени
за тази цел;
2. Извършва дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване
и/или обезвреждане на излезли от употреба МПС, компоненти и материали от тях,
без да притежава съответното разрешение по чл. 37, регистрационен документ по
чл.12 или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел ІІІ на ЗУО;
3. Разкомплектува излезли от употреба МПС на площадки за временно съхраняване или
добива части и компоненти от тях, или събира други видове отпадъци, които не
произхождат от излезли от употреба МПС, техни компоненти и материали.
(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до
10 000 лева до преустановяване на нарушението.
Чл.88 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 500 до 5 000 лева ЕТ или ЮЛ,
което:
1. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно
съхранение, които не отговарят на нормативните изисквания;
2. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти;
3. извършва смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани за целта, и в
съдове, неотговарящи на изискванията;
4. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени
масла;
5. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 3 000 до 10 000
лева, до преустановяване на нарушението.
Чл.89 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лева ЕТ или
ЮЛ, което:
1. извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз;
2. извършва търговска дейност с отпадъци от медни и алуминиеви кабели и проводници
от всякакъв вид и количества без наличие на сертификат за произход или без
декларация за произход и без удостоверение за произход.
(2) При повторно нарушение се налага имуществена санкция в размер от 30 000 до 100
000 лева.
Чл.90 Наказва се с глоба в размер от 50 до 500 лева лице, което наруши разпоредбите в
Раздел “Изисквания към притежателите на отпадъци от растениевъдството,
животновъдството и горското стопанство” на настоящата наредба.
Чл.91 (1) За нарушения на разпоредбите на настоящата наредба, неупоменати в
административно наказателната й част, както и за други, непредвидени в нея, но
представляващи нарушения по смисъла на ЗУО и подзаконовите нормативни документи,
се наказва:
1. физическо лице с глоба до 500 лева;
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2. ЕТ или ЮЛ с имуществена санкция в размер до 5 000 лева.
(2) При повторно нарушение в случаите по ал.1 се налага санкция в удвоен размер.
Чл. 92 (1) Нарушенията се установяват с акт на упълномощените от кмета на общината
лица - кметовете и кметските наместници на населените места и други длъжностни
лица.
(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината въз основа на съставен
акт.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.
Чл. 93 Сумите от глобите и имуществените санкции, наложени с издадено от кмета на
общината наказателно постановление, постъпват по бюджета на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
& 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Битови отпадъци” са тези, които се получават в резултат на жизнената дейнст на
хората по домовете, в административните, социалните и обществените сгради. Към тях се
приравняват и отпадъци от търговските обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих
и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното
количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
2. “Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителна дейност
на строителни площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и
съоръжения.
3. “Масово разпространени отпадъци” са отпадъци, които се образуват след
употребата на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и
поради своите характеристики изискват специално управление.
4. “Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се
освобождава или възнамерява да се освободи.
5. “Третиране на отпадъци” е събирането, съхраняването и обезвреждането на
отпадъците и всички междинни операции, както и повторното им използване,
рециклиране, възстановяване или производството на енергия и материали от отпадъци.
6. “Депониране на отпадъците” е метод при който не се предвижда последващо
третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от
три години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за
отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за
човешкото здраве и околната среда.
7. “Повторно” е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизане в сила
на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия
вид.
8. “Прилежащи части” са териториите около сгради, павилиони, дворни места,
паркинги, гаражи, за поддържането на които са отговорни техните обитатели или
ползватели.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
& 2. Тази наредба се издава на основание чл.19 от Закона за управление на отпадъците.
и отменя Наредба за управление на дейностите по битовите и строителните отпадъци,
генерирани на територията на Община Ситово, приета с Решение № 67/29.11.2001 год.
& 3. Изпълението на настоящата наредба се възлага на кмета на общината и
упълномощени от него кметовете, кметските наместници и други длъжностни лица.
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