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МОТИВИ С ДОКЛАД ПО ПРИЕМАНЕ 

НА 
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, в изпълнение на чл. 77 и във връзка с чл. 76, ал. 3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, предоставямена вниманието на обществеността 

в община Копрвщица в регламентирания 30-дневен срок, считано от 10.12.2020 година, 

от обявяването на интернет страницата на Община Копривщица: 

http://koprivshtitsa-bg.com/, за обсъждане, становища, предложения, мнения, 

възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Копривщица, като такива могат да бъдат предоставяни на e-

mail: info@koprivshtitsa-bg.com , или в деловодството на Община Копривщица на адрес: 

п.к. 2077 гр. Копривщица, общ. Копривщица, обл. Софийска, ул. „Любен Каравелов“ 

№16. 

 

МОТИВИ: 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, към проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Копривщица, прилагаме съответните мотиви, както следва: 

 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на община Копривщица. Предварителната 

оценка на въздействието. 

 

Настоящият проект на наредбата има за цел да осигури синхронизиране на 

местната нормативна уредба с европейското и българското законодателство и 

създаде условия за подобряване управлението на отпадъците и поддържане на 

чистотата на територията на община Копривщица, без риск за човешкото здраве и 

околната среда. 

Към момента за управление на дейности с отпадъци няма действаща Наредба 

за управление на отпадъците на територията на община Копривщица, тъй като 

приетата с Решение на Общински съвет - Копривщица №222/02.10.2009, е отменена 

с Решение №272/26.07.2018г. на Общински съвет – Копривщица. 

След множеството направени промени на нормативни текстове в законови и 

подзаконови нормативни актове, се налагат промени, предвидени в настоящото 

предложение  за законосъобразност, по-голяма яснота, прегледност и лесно 

възприемане от страна на гражданите. 

С въвеждане на националните цели за рециклиране на битови отпадъци, био-

отпадъци и строителни отпадъци, общините трябва да предприемат мерки и 

извършат основен преглед на местната нормативна уредба на съществуващата 

система за разделно събиране на различните потоци отпадъци, както и на контрола 

от страна на общинска администрация. 

Редът и условията за създаването и функционирането на системите за 

разделно събиране на различните потоци от отпадъци се определят с наредба на 

общинския съвет, съгласно чл. 22 от ЗУО, която следва да бъде съобразена с новите 

разпоредби на националното и европейското законодателство в областта управление 

на отпадъци. 
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С Наредбата се уреждат условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на твърди битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и 

производствени отпадъци (ПО) от физически и юридически лица на територията на 

Община Копривщица, както и задълженията и отговорностите на Кмета на общината, 

на физическите и юридическите лица, домакинствата, ползвателите на търговските 

обекти, производствени, стопански и административни сгради, училища и други 

обекти, разположени на територията на община Копривщица по отношение 

управлението на отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

 

II. Целите, които се поставят: 

• Целесъобразно и законосъобразно управление на различните потоци 

отпадъци, тяхното третиране, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови 

и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 

разпространени отпадъци, на територията на община Копривщица. 

• Осигуряване на нормални условия на живот на жителите и гостите на 

общината, чиста околна среда, незамърсяване на водите, почвата и въздуха от 

образуваните отпадъци; 

• Намаляване на генерираните отпадъци и тяхното разделно събиране. 

 

С приемането на Наредбата се цели да се създаде по-голяма яснота, 

коректност, публичност и обективност при управлението на формираните отпадъци, 

регламентиране на тяхното изхвърляне, събиране, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърди 

битови (ТБО) и строителни отпадъци (СО), включително биоотпадъци, опасни битови 

отпадъци, масово разпространени отпадъци (МРО) и производствени отпадъци (ПО) 

от физически и юридически лица на територията на Община Копривщица. 

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба: 

Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране 

на допълнителни човешки ресурси. 

 

 

IV. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата 

Проектът на Наредба за управление на отпадъците на община Копривщица е 

издаден на основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците. В проектът на 

Наредбата се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, 

опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци, на територията на 

община Копривщица, разработен съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като очакван 

резултат е привеждането на поднормативния документ в съответствие с настъпилите 

законодателни промени в областта на управление на отпадъците. 

 

V. Частична предварителна оценка за въздействие: 

Варианти за действия: 

а) Вариант за действие 1 „Без действие”- няма да настъпят положителни 

въздействия, като липсват подробни и конкретни правила за уреждане условията и 
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реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърди битови (ТБО) и 

строителни отпадъци (СО), включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, 

масово разпространени отпадъци (МРО) и производствени отпадъци (ПО) от 

физически и юридически лица на територията на Община Копривщица. 

б) Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата” - уреждат се условията и реда за 

изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърди битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци и производствени отпадъци (ПО) от физически и 

юридически лица на територията на Община Копривщица. Задълженията и 

отговорностите на кмета на общината, на физическите и юридическите лица, 

домакинствата, ползвателите на търговските обекти, производствени, стопански и 

административни сгради, училища и други обекти, разположени на територията на 

община Копривщица по отношение управление на отпадъците, съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му. Определяне на дейностите по разделно 

събиране на отпадъците по опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, 

пластмаса и стъкло, със сключване на договори. Определяне на задълженията и 

организацията на дейностите, както и определяне на изискванията на площадките за 

предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло.  

Проектът на подзаконов нормативен акт не изисква цялостна предварителна 

оценка за въздействие. 

 

VI. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България. 

Предлаганият проект на Наредба е съобразен с разпоредбите на Европейските 

директиви и регламенти в сферата на управление на отпадъци и предвид 

съответствието на основния нормативен акт - Закон за управление на отпадъците, с 

тях. 
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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
чл.1. (1) С тази наредба се уреждат управлението на отпадъците на територията на 
Община Копривщица като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на 
физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и 
третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности. 
 
(2) Наредбата има за цел предотвратяване или намаляване на вредното въздействие върху 
човешкото здраве и околната среда, като изпълнението й се осъществява в съответствие с 
изискванията на действащите нормативни актове. 
 
(3) Наредбата регламентира извършването на дейностите по изхвърлянето, събирането, 
включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 
обезвреждането на следните видове отпадъци на територията на Община Копривщица: 
1. битови отпадъци, включително биоотпадъци; 
2. строителни отпадъци; 
3. опасни битови отпадъци - негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), 
газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби, както и други опасни отпадъци, 
образувани от физически лица. 
4. масово разпространени отпадъци – опаковки, излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, излезли от 
употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) и др.; 
5. отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). 
 
(4) С наредбата се урежда заплащането на съответните услуги за дейностите, свързани с 
битовите, строителните и масово разпространените отпадъци във връзка с чл. 19 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
 
(5) Наредбата определя глобите и санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми. 
 
(6) Наредбата не се прилага за: 
1. радиоактивни отпадъци; 
2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух; 
3. земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята 
сгради;  
4. незамърсена почва и други материали в естествено състояние, изкопани по време на 
строителни дейности, когато е сигурно, че материалът ще бъде използван за целите на 
строителството в естественото си състояние на площадката, от която е изкопан; 
5. излезли от употреба експлозиви; 
6. слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, 
използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава 
биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават 
човешкото здраве, фекална материя, различна от класифицираната в т. 8; 
7. отпадъчни води;  
8. минни отпадъци; 
9. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да 
се прекрати разпространението на епизоотични болести; 
10. странични животински продукти, включително преработени продукти, по Регламент 
(ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009г., с 
изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в съоръжение за 
биогаз или компост; 
11. седименти, преместени в повърхностни води с цел управление на водите и водните 
обекти или предотвратяване на наводнения, или намаляване на последствията от 
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наводнения и засушаване, или рекултивация на земи, ако е доказано, че това не 
противоречи на други закони и седиментите нямат опасни свойства. 
 
чл.2. Наредбата е задължителна и се отнася до всички физически лица, които живеят или 
временно пребивават на територията на общината, както и до юридическите лица, 
едноличните търговци, организациите и учрежденията, осъществяващи дейност на нейна 
територия. 
 
чл.3. Лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, прилагат следния 
приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците: 
1. предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране; 
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
5. обезвреждане. 

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 
чл.4.(1) Кметът на общината:  
1. Организира управлението на битови и строителни отпадъци, образувани на нейна 
територия, съобразно изискванията на ЗУО. 
2. Осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци /БО/ се обслужва 
от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 
транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
3. Осигурява достатъчно количество изправни съдове за събиране на битовите отпадъци 
(контейнери, кофи и други) така, че при определена честота на извозване, да не се 
допуска препълването им. 
4. Отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално 
депото за ТБО, гр. Златица. 
5. 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.  
6. Осигурява почистването от отпадъци на общинските пътища, уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии предназначени за обществено 
ползване. 
7. Организира и контролира закриването и рекултивацията на терените и последващия 
мониторинг на депото за битови отпадъци на територията на община Копривщица. 
8. Осигурява организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията 
на Община Копривщица. 
9. Организира дейностите по разделно събиране на битови отпадъци (хартия, пластмаса, 
стъкло и метал), като определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. 
10. Организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и 
оказва съдействие на организациите за оползотворяването им, като определя места за 
разполагане на елементите на системата за разделно събиране и местата за предаване. 
11. 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. 
12. Организира и контролира изпълнението на Регионалната програма за управление на 
отпадъците.  
13. Подготвя и предлага за одобрение от Общински съвет - Копривщица план-сметка за 
разходите по поддържане на чистотата и размер на таксите за битови отпадъци. 
14. Използва разнообразни форми и средства за информиране на физическите и 
юридическите лица относно прилагането на разпоредбите за управление на отпадъците.  
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15. Контролира дейностите, свързани с образуване, събиране, вкл. разделното, 
съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни 
отпадъци. 
16. Организира предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени затова места 
и/или създаването на незаконни сметища. 
 
(2) Кметът на общината може да упълномощава длъжностни лица от общинската 
администрация за изпълнение на правата и задълженията си по управление на 
отпадъците. 
 
(3) Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в 
системите за разделно събиране по ал. 1, т. 9, като сключва договори при условия и ред, 
определен с решение на Общинския съвет - Копривщица, с:  
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, 
рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на община Копривщица, 
и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС). 
 
(4) Кметът на община Копривщица, съвместно с другите кметове на общините от 
Регионално сдружение „Средногорие – ЕКО“, предприемат 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 съответната РИОСВ. 

РАЗДЕЛ ІІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗАБРАНИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 
чл.5. 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 ЗУО и 
настоящата наредба. 
3. Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено 
изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на 
отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината. 
4. Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.  
 
чл.6. Физическите и юридически лица са длъжни: 
1. Да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и да не допускат 
разпиляване на отпадъци извън тях, да затварят капаците им и да осигуряват поддържане 
на чистотата около тях. 
2. Да събират разделно съответните видове отпадъци в определените от общината съдове 
за разделно събиране или ги предават в пунктове на лицензирани лица. 
3. Да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, 
на които са собственици, ползватели или наематели. 
4. Да почистват, в т.ч. и от сняг, и поддържат чистотата на съответните прилежащи терени 
към сградите, дворните места и други имоти, които притежават или стопанисват. 
5. Да почистват и поддържат чистотата на терени - общинска собственост, които ползват 
за търговска дейност на открито, вкл. обезпечаването им с необходимия брой кошчета. 
6. Да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен 
вид отпадък.  
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7. При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да 
информират общинска администрация, както и да предприемат незабавно действия за 
ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.  
 
чл.7. Забранява се: 
1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места. 
2. Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на 
оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране 
на отпадъци . 
3. Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 
обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет. 
4.  Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места. 
5.  Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско 
стопански дейности.          
6. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните /за 
разделно събиране/. 
7. 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 сметообработваща техника, в т.ч./едрогабаритни, строителни, лесно 
запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./ 
8. Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена 
жар. 
9. Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се 
извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени 
съответните разрешения.  
10. Изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени 
места, както и през балкони и прозорци на жилищните сгради. 
11. Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската 
администрация. 
12. Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и 
извозването на отпадъците. 
13. Поставянето на афиши, съобщения, реклами и други върху съдове за отпадъци, както 
и изписването на знаци, символи и текстове по тях. 
14. Поставянето на излезли от употреба лампи, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови отпадъци, 
както и смесването им с други отпадъци. 
15. Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 
акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на 
електролит от негодни за употреба акумулатори. 
16. Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, 
когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, 
обстоятелства. 
17. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти и други опасни вещества водещо до замърсяване на земята и почвата в т.ч. 
зелени площи, тротоари, улични платна и др. 
18. Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 
водещо до замърсяване на земята и почвата. 
19. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и други опасни 
вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните системи. 
20. Миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, 
площадите, парковете, зелените площи и други обществени места. 
21. Изхвърлянето на строителни отпадъци, излишни земни маси и други материали. 
22. Складирането на строителни и други материали на тротоарите и уличните платна и 
приготвянето на варови, циментови и други разтвори, без осигурено заграждение или 
контейнер. 
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23. Оставянето на непочистени тротоарни и улични площи след прибиране на стоварени 
строителни материали, дърва за огрев и други от собственикът им. 
24. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в 
необорудвани за целта специални МПС. 
25. Изхвърлянето и натрупването на земни маси, отпадъци от строителна и 
селскостопанска дейност, оборска тор, трупове на животни и птици в съдовете за битови 
отпадъци, около тях и на местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, 
граници между имоти, речни корита и дерета. 
26. Разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост; 
27. Разкомплектоване на ИУМПС: 
а). от собствениците им, когато ги съхраняват в частен имот; 
б). на площадките за временно съхраняване или добив на отпадъци от МПС, или събиране 
на други видове отпадъци, които не произхождат от МПС.  
28. Забранява се предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, 
издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително, 
издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. 
29. Предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават 
съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО. 

РАЗДЕЛ ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

 
чл.8. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи съответното 
разрешение по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 
 
чл.9.  Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането (депонирането) на 
битовите отпадъци, са лицата, на които общината е възложила чрез договор изпълнението 
на дейностите. 
 
чл.10. Почистването на местата за обществено ползване, както и снегопочистването се 
извършва от ОП „Копривщица“. 
 
чл.11.  Лицата по чл.9 са длъжни: 
1. Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с 
утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на 
санитарно-хигиенните и екологични изисквания . 
2. Да изготвят и съгласуват с общинска администрация, цялостна технологична и 
организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за БО и маршрути  за 
обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и дейност, графици за 
извършване на дейностите по събиране и транспортиране на БО, измиване и дезинфекция 
на съдовете за БО.  
3. Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и 
организационна схема на работа. 
4. В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, 
незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат необходимите 
действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа. 
5. Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените 
дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, съдове за БО и др/. 
6. Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности. 
7. Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за БО, съгласно утвърдения график. 
8. Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба N9/28.09.2004г., за реда за 
оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на 
дейностите по отпадъците. 
 



7 
 

чл.12. Лицата по чл.9 имат право: 
1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи 
подобряване качеството на извършваните дейности. 
2. Да сигнализират общинска администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и 
ЗУО извършени от граждани, фирми и други организации. 
3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дейностите, които извършват. 
 
чл.13. За услугите по събирането, извозването, обезвреждането на БО в депа или други 
съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, 
извършвани на територията на общината, данъчно задължените лица заплащат такса 
“битови отпадъци” по реда, определен в  Закона за местните данъци и такси и Глава втора 
“Местни такси”, раздел I Такси за битови отпадъци от Наредба №2 на Община 
Копривщица, за местните такси, тяхното определяне и администриране. 
 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ 

 
чл.14.(1) Третирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси при 
извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ ремонт 
на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на 
строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. 
 
(2) Извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни 
маси /ЗМ/ и строителните отпадъци /СО/ (вкл. СО от вътрешни преустройства и текущи 
ремонти на сгради и съоръжения) е задължение на строителя по смисъла на чл.163, ал.1 от 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или чл.163а, ал.2 от ЗУТ, а контрола по 
изпълнение на горното е задължение на надзорника по смисъла на чл.168, ал.1 от ЗУТ.  
 
чл.15. (1) Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 
144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за очакваното количество строителни 
отпадъци и излишни земни маси по време на строителството. 
 
(2) Главният архитект на Община Копривщица, при издаване на разрешения за строеж за 
обекти на територията на общината, вписва като фактическо основание мястото за 
депониране на строителните отпадъци и земните маси.     

чл.16. Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения проект, 
като околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци. 
 
чл.17. Не се допуска временно депониране на строителни материали, строителни 
отпадъци и изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън 
границите на имота.  
 
чл.18. Не се допуска замърсяването по какъвто и да е начин /при излизане от строителната 
площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи на 
строителната площадка и др. / на улиците, тротоарите и др. територии за обществено 
ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при 
извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи. 
 
чл.19. Изпълнителят на строителството е длъжен: 
1. да не допуска по време на строителството замърсяване на тангиращите с обекта 
тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, 
строителни отпадъци (СО) и земни маси (ЗМ); 
2. да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна; 
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3. да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала; 
4. след приключване на строителството да почисти цялата строителна площадка, 
включително и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. 
замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка.  
4. да не изхвърля СО и ЗМ извън определените за депониране места. 
 
чл.20. Депонирането /обработката/ на строителни отпадъци и земни маси се извършва 
само на определените площадки за СО и ЗМ. 

РАЗДЕЛ VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

 
чл.21. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се 
третират:  
1. от причинителя, в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните 
компетенттни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл.8, ал.2 
на ЗУО; 
2. от лицата, на които е даден регистрационен документ по чл.35 от ЗУО. 

 
чл.22. Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 
144, ал. 1 от ЗУТ, представят и информация за количеството и вида на производствените и 
опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект. 
 
чл.23. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени 
и/или  опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи  разрешение по чл.35 от ЗУО са 
длъжни: 
1. да водят отчетни книги, заверени от РИОСВ - София; 
2. да изготвят годишни отчети по отпадъците,  екземпляр от които да представят в 
общинска администрация до 31 март на следващата година. 

             
чл.24. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствените и опасни 
отпадъци са за сметка на притежателя им, ако друго не е договорено. 
  

РАЗДЕЛ VІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА 

МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

 

 
чл.25.(1) Масово разпространени отпадъци са: 
1. отпадъци от батерии и акумулатори; 
2. излязло от употреба електронно и електрическо оборудване; 
3. отработени масла; 
4. отпадъци от моторни превозни средства; 
5. отпадъци от опаковки; 
6. излезли от употреба гуми. 
(2) Масово разпространените отпадъци се събират разделно от другите отпадъци и не се 
изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. 
 
чл.26. 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. 
 



9 
 

чл. 27. (1) Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на 
НУБА имат право да извършват само лица, притежаващи съответно комплексно 
разрешително, разрешително или регистрационен документ по ЗУО за съответната 
дейност. 
 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 
разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори. 
 
(3) Всички търговски обекти на територията на община Копривщица, които предлагат 
батерии и акумулатори са и места за събиране на НУБА, както и местата, определени за 
целта от Кмета на общината. 
 
(4) Лицата, които стопанисват обектите по ал. 3, са длъжни да предвидят места за 
поставяне на специални съдове за събиране на негодни за употреба батерии и да осигурят 
достъп до тях. 
 
чл.28. (1) Дейностите по събиране, съхранение, преработване и/или обезвреждане на 
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) (в т.ч 
домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, потребителски 
уреди; осветителни тела, електрически и електронни инструменти, електрически и 
електронни играчки, уреди за забавление и спорт), имат право да извършват само лица, 
притежаващи съответно комплексно разрешително, разрешително или регистрационен 
документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност. 
 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в съответствие с 
разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване. 
 
(3) Местата за предаване на ИУЕЕО, образувано в бита, се организират, оборудват и 
обозначават от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, 
съгласно изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 35 и чл. 36 от Наредба за изискванията за 
пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 
транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Разположението 
на местата се утвърждава от Кмета на Община Копривщица.  
 
(4) Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна на 
крайния му потребител. 
 
(5) Излязло от употреба ЕЕО, образувано извън бита, се събира разделно на мястото на 
образуване. 
 
(6) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО са длъжни да осигурят събирането, временното 
съхраняване, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, 
оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО, прието по реда на ал. 3, ал. 6 и ал.8 
съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо 
и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от ЕЕО. 
 
(7) Лицата, извършващи продажба на крайните потребители на ЕЕО, са длъжни да  
спазват изискванията на чл. 9 и чл. 34 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване . 
 
чл.29. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъчни нефтопродукти ги предават 
за  ползотворяване и/или обезвреждане на лицата по ал.1 или ги оползотворяват и/или 



10 
 

обезвреждат в собствени съоръжения в съответствие с разпоредбите на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  
 
(2) Лицата, които извършват продажба на масла на крайните потребители, предназначени 
за употреба в моторни превозни средства, са длъжни да осигурят безплатно на крайния 
потребител информация, поставена на видно място на територията на обекта, относно 
местата за смяна на маслата след употребата им и възможните опасности за здравето и 
риска за околната среда при неправилно манипулиране. 
 
(3) Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно 
по видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО или по 
начин, който позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
 
(4) Събирането и/или съхраняването на отработени масла и/или отпадъчни 
нефтопродукти се извършва:  
1. в места за смяна на отработени масла; 
2. на площадки за предварително съхраняване, когато са образувани в резултат на 
експлоатацията на техника и оборудване; 
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от площадките, на 
които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане 
на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 
 
(5) Местата по ал. 1, т. 1, както и обособените части от площадки, на които се извършват 
дейности с отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да отговарят на 
изискванията по Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и 
изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци 
по наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. 
 

чл.30 (1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми са длъжни да: 
1. осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на 
продажба и смяна на гумите; 
2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за 
възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ. 
 
(2) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане. 
 
(3) Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или 
съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са 
разположени съоръжения и/или инсталации за оползотворяване или обезвреждане на 
ИУГ, за което се изисква документ по чл. 35 от ЗУО. 
 
(4) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където се 
образува отпадъка, включително в местата за смяна и/или продажба на гуми. 
 
(5) Притежателите ИУГ са длъжни да ги предават само на площадките по чл. 42 от 
Наредбата за събиране и съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на 
гуми. 
 
чл.31. (1) Кмета на общината организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 
143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява 
звеното "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните 
работи по месторегистрация на МПС.  
 
(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със:  
1. организации по оползотворяване на ИУМПС;  
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2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 
 
(3) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна собственост. 
 
(4) В случай че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост 
собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в 
център за разкомплектоване на ИУМПС. 
 
(5) Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал. 4, както и в случаите, 
когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или 
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се прилага 
процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 8 от Закона за движението по пътищата. 
 
чл.32. (1) Дейностите по разделно събиране, транспортиране, сортиране и 
оползотволяване на отпадъците от опаковки се извършват от лица, притежаващи 
съответните разрешения или регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, 
раздел ІІІ от ЗУО.  
          
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки. 
 

РАЗДЕЛ VІІІ. КОНТРОЛ 

 
чл.33. (1) Контролната дейност по тази наредба се осъществява от Кмета на община 
Копривщица и/или от упълномощени със заповед длъжностни лица. 
 
(2) Лица по ал. 1 контролират изпълнението на всички изискванията и задълженията, 
произтичащи от тази наредба от всички физически и юридически лица, лицата, 
извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата и третиране на битови, 
строителни и масово разпространени отпадъци. 
 
(3) При извършване на проверките длъжностните лица по ал. 1 съставят констативни 
протоколи и/или актове за установяване на административни нарушения и при 
констатирани нарушения дават задължително предписание и определят срок за 
отстраняване на нарушенията. 

РАЗДЕЛ ІХ: АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
чл. 34. (1) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което: 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 
2. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно разрешително 
или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО в случаите, когато такива се изискват; 
3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 
съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно хипотезите на чл. 44, ал. 2 от 
Наредбата; 
4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 
събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени битови 
отпадъци 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; 
6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 
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7. изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без да му е 
възложено тяхното обслужване. 
 
(2) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба в двоен размер на 
първоначално наложената, но не по-голяма от максимално предвидената по ал. 1. 
 
(3) За 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. 
 
чл. 35. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лв. едноличен 
търговец или юридическо лице, което: 
1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места и/или нарушава 
разпоредбите за събиране, транспорт и депониране на битови или строителни отпадъци; 
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 
неопасни отпадъци. 
 
(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен 
търговец или юридическо лице, което: 
1. изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места; 
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 
опасни отпадъци. 
 
чл.36. (1) За други нарушения по тази наредба, на физическите лица се налага 
административно наказание глоба в размер от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица 
или на едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 700 до 20 000 лв., на 
основание чл. 22, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
 
(2) При извършване на повторно нарушение, се налага глоба в двоен размер на 
първоначално наложената, но не по-голяма от максимално предвидената по ал. 1. 
 
чл.37. (1) При явно маловажни случаи се налага глоба на място срещу квитанция - 10 лв., 
а при маловажни случаи се налага глоба на място срещу фиш в размер от 10 лв. до 50 лв. 
 
(2) Фишът трябва да съдържа: 
1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, наложило глобата; 
2. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес; 
3. датата и мястото на извършване на нарушението; 
4. законните разпоредби, които са били нарушени виновно; 
5. размера на глобата, която следва да се заплати. 
 
(3) Фишът се подписва от длъжностното лице, наложило глобата и от нарушителя. 
(4) Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, като на нарушителят се 
дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Издаден фиш, глобата по който 
не е платена доброволно в 7 дневен срок от датата на издаването му, се събира по 
съответния ред. 
 
(5) На лицето, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на 
наложената му глоба, или откаже да подпише фиша се съставя акт. 
 
чл.38. Образуването на административно-наказателни производства за нарушения, 
съставяне на актовете, издаването, връчването и обжалването на наказателните 
постановления, определянето на обезщетенията за причинените от нарушителите вреди, 
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както и изпълнението на влезлите в сила наказателни постановления, става по реда и в 
сроковете на ЗАНН. 

РАЗДЕЛ Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. По смисъла на тази наредба:  
1. "Битови отпадъци" са "отпадъци от домакинствата" и "подобни на отпадъците от 
домакинствата". 
2. "Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране 
на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три години - 
за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година - за отпадъци, 
предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото 
здраве и околната среда. 
3. "Домакинство" са едно или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен 
обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат 
общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. 
4. "Едрогабаритни отпадъци" са битовите отпадъци, които поради своите размери и тегло 
не могат да се поставят в съдовете за битови отпадъци и създават затруднения при 
товаренето им. 
5. "Земни маси" - всички материали от естествен произход добити при извършването на 
изкопни работи при строителството, независимо от съотношението на съдържащите се в 
тях скални късове, пясъци, чакъли и почви. 
6. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и 
електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и 
консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава 
от него. 
7. "Излязло от употреба МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 
разпоредби на ЗУО , отговарящ на едно или повече от следните условия: 
а/ моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на представено 
доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.; 
б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед 
съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две голини от определената му 
дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се 
намира върху държавна или общинска собственост; 
в/ моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата на 
регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде 
установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост; 
г/ моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за събиране и 
временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за 
унищожаване; 
д/ откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 
от Наредба № I-45 от 2000 г. 
8. "Маловажен случай" е този, при който извършеното нарушение с оглед на липсата или 
незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства 
представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи 
на нарушение от съответния вид. 
9. "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. 
10. "Междублокови пространства" са общински терени, с ограничено обществено 
ползване в жилищните комплекси, включващи зелени площи, алеи и площадки за отдих и 
игри с изключение на прилежащи площи, определени със заповед на кмета и улични 
платна, с прилежащите им тротоари. 
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11. "Обезвреждане" е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато дейността 
има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 
12. "Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, 
квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и 
други подобни, които не са определени като прилежащи части. 
13. "Опасни отпадъци" са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 
свойства, посочени в приложение № 3 от Закона за управление на отпадъците. 
14. "Оперативен план" е план, в който се изброяват всички дейности по вид, количество, 
единична цена и средствата необходими за обезпечаването им. Същият се съобразява с 
предоставената от Възложителя прогнозна финансова рамка за период от една календарна 
година. Съдържа две части: част, касаеща дейностите по събиране и транспортиране на 
отпадъци, почистване на улици /улични платна/ и други места за обществено ползване и 
част, касаещи зимно поддържане. 
15. "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. 
16. "Отпадък" е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или 
възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 
17. "Отпадъци от електрическо и електронно оборудване" е излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. 
18. "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. 
19. "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. 
20. "Повторно нарушение" е нарушението извършено в едногодишен срок от влизането в 
сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение. 
21. "Повторна употреба" е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, които 
не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени. 
22. "Прилежаща площ" е площта, определена по реда и при условията на Наредба № 
6/2009 г.на МРРБ за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна 
собственост в квартали с комплексно застрояване. 
23. "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. 
24."Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената 
дейност на физическите и юридическите лица. 
25. "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. 
26. "Строителни отпадъци" са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи 
на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/ЕО на 
Комисията от 3 май 2000 г. 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. 
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27. "Събиране" е натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и 
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за 
третиране на отпадъци. 
28. "Съдове за отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се 
изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране. 
29. "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. 
30. "Транспортиране" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности 
по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като 
самостоятелна дейност. 
31. "Третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, 
включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 
32. "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. 

РАЗДЕЛ ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  
§ 1. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

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

§ 2. Изменения и допълнения на наредбата се извършват по реда на приемането й в 
съответствие с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА. 

§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането и от общински съвет 
Копривщица. 

§ 4. Наредбата е приета с Решение на ОбС № ……….. по Протокол № ………. от 
…………. г. 
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https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p32299795
https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p32299795
https://sofia.obshtini.bg/doc/10071/0/#p32593590



