
 

 

Н А Р Е Д Б А  

за управление на дейностите по изхвърляне, събиране, складиране, превозване, преработване, 

оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и опасни отпадъци на територията на 

община Горна Оряховица 

 

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Чл.1 /1/ С тази наредба се уреждат eкологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, 

решения, действия и дейности свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности. 
/2/ Наредбата действа на територията на община Горна Оряховица, като определя условията, реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията 
на община Горна Оряховица. 

Чл.2 /1/ Наредбата третира и разделното събиране, превозване, складиране, преработване и обезвреждане на следните видове 
отпадъци на територията на Община Горна Оряховица и се прилага за: 

1. твърди битови неопасни отпадъци; 
2. излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак; 
3. негодни за употреба батерии и акумулатори; 
4. отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 

 

5. строителни отпадъци; 
6. производствени отпадъци; 
7. излезли от употреба автомобили. 
Чл.З /1/ Общинската администрация 

разработва тарифни цени за изхвърляне на небитови отпадъци от фирми и други организации на общински депа. Изхвърлянето се 
осъществява след получаване на съответно разрешение. 

/2/ Наредбата урежда глобите и -санкциите за нарушаване на фиксираните в нея норми. 
Чл.4 /1/ Наредбата е задължителна както за всички фирми и организации, притежатели на отпадъци, така и за лицата живеещи или 

временно пребиваващи на територията на общината. 
121 Разпоредбите на Наредбата са задължителни също така за организациите и учрежденията развиващи дейности на територията 

на община Горна Оряховица. 
Чл.5 /1/ Дейностите по събирането, транспортирането, съхраняването, преработването и/или обезвреждането на посочените в чл. 2, 

ал. 1, точки 2, 3 и 4 опасни отпадъци се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците . 
/2/ При извършването на дейностите по ал. 1 се спазват и изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 
Чл.6 /1/ финансирането на дейностите по управление на отпадъците се осъществява чрез събиране на такса смет и субсидиране от 

общинския бюджет 
/2/ Годишният размер на такса смет се определя от Общинския съвет, съгласно Закона за местните данъци и такси. 
/3/ Средствата по ал. 1 се разходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци, които са заложени в програмите за управление 

на отпадъците. 
 
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

Чл. 7 /1/ Кметът на Общината: 
/2/ планира, организира и контролира дейностите на събиране, транспортиране и обработване на твърди битовите отпадъци (ТБО), 

строителни и производствени такива на територията на общината. 
/3/ разработва програма за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с изискванията на чл. 29 ал. 1, т.1 от Закона за 

управление на отпадъците , която представя за приемане от Общинския съвет; 
/4/ осигурява обществен достъп до общинската програма за управление на дейностите по отпадъците. 
/5/ Средствата по ал.1 се разходват за проекти и обекти за третиране на отпадъци, които са заложени в програмите за управление на 

отпадъците. 
Чл.8/ 1 /  Кметът на общината: 
1. организира и осигурява изграждането, поддържането, рекултивирането и закриването на депа или други инсталации за 

обработване на ТБО; 
2. осигурява съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други; 
3. организира събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или инсталациите за обезвреждането им; 
4. организира прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи 

живак, от лицата извършващи продажба на лампи на населението, разположени на територията на Община Горна Оряховица; 
5. информира обществеността за определените от Общинския съвет места за поставяне на съдове за събиране на негодни за 

употреба батерии; 
6. отговаря за определянето на места за смяна на отработени моторни масла. 
7. информира обществеността за определените от Общинския съвет места за Смяна на отработени масла, включително сервизите и 

бензиностанциите, извършващи смяна на отработени масла на територията на общината; 
8. отговаря за организирането на дейността по събирането и съхраняването т излезли от употреба моторни превознк средства на 

площадките за временно съхраняване. 
9. предотвратява изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и, или създаването на незаконни сметища 

10. организира извозването и честотата на извозването на ТБО от съдовете за смет по всички улици и квартали на общината, 
съгласно утвърден график и нарочна за целта заповед. 



Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 

11. определя маршрути за транспортиране на отпадъците, който показва последователния ред за придвижване на специализираните 
коли от един обект към следващия обект за обслужване в рамките на един производствен цикъл т. е. до пълното натоварване 
мощностите на специализираните коли и /инсталацията/ съоръжението за третирането им. Организацията на движението на 
специализираните коли се съставя във вид на маршрутни карти и графици, които се актуализират при всяка промяна на уличното 
покритие. 
12. отговаря за осигуряването на достатъчно количество съдове за ТБО, така че при определена честота на извозване да не се 

допуска препълването им и да се поддържат в изправно състояние. 
13. организира почистването в това число и на сняг от уличните платна, ледените висулки по сградите, площади, алеи, паркове, 

спирки на градски транспорт и други обществени места. 
14. проучва потребностите на всички населени места на територията на общината, свързани с обработване на битовите отпадъци и 

почистването на местата за обществено ползване. 
15. проучва възможностите и осъществява схема за разделно събиране на битовите отпадъци; 

16. осигурява и прави публично достояние телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да 
правят предложения, свързани с дейността по обработването на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на населените 
места; 

17. Организира дни за почистване / кампании/ в територията на населените места, като популяризира и се стреми да осигури 
активно участие на гражданите, фирмите и обществените организации и осигурява необходимите транспортни и технически средства 
за целите на мероприятието. 

Чл.9/1/ В изпълнение на задълженията си по чл. 7 ал.1 Кметът на Общината: 
1. Определя местата за разполагане на постоянни и/или подвижни събирателни пунктове и осигурява оборудването им; 
2. Организира събирането и съхраняването на излезли от употреба лампи от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни 

потребители; 
3. Организира и осигурява изграждането и поддържането на склад за временното съхранение на лампите до предаването им за 

преработване и/или обезвреждане; 
4. Осигурява предаването за преработване и/или обезвреждане на събраните излезли от употреба лампи на лица, притежаващи 

съответното разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Информира чрез средствата за масово осведомяване и по 
други достъпни начини за местата за събиране на излезли от употреба лампи, както и за датите на провежданите кампании. 

/2/ Кметът на общината има право да възложи задълженията си по ал. 1 на специализирани фирми, притежаващи съответно 
разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. 

/3/ Кметът на общината има право да организира събиране на излезли от употреба лампи и от лица, извън тези, извършващи 
продажба на лампи на крайни потребители, срещу заплащане въз основа на договор. 

Чл. 10. Общинският съвет осигурява организирането и прилагането на система за разделно събиране 'на отработените моторни 
масла и отпадъчни нефтопродукти и на негодните за употреба батерии като: 
/ 1 /  Определя местата за смяна на отработените моторни масла на територията на община Горна Оряховица с програмата по чл. 29, ал. 

1 т.1 от Закона за управление на отпадъците. 
/2/Определя местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии при спазване на изискванията на чл. 19 и 

чл. 20 от Наредбата за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на 
отпадъци от батерии и акумулатори. 
      /3/ Съобразява програмата по чл. 29, ал. 1 т.1 от Закона за управление на отпадъците с изискванията на глави III и V от Наредбата за 
изискванията за производство й пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
акумулатори.  
 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОТПАДЪЦИТЕ  
 
Чл. 11/1/ Гражданите, фирмите и други организации имат право: 

1. Да сигнализират общинската администрация за нарушения, извършени от фирми, занимаващи се с дейността по отпадъците. 
2. Да сигнализират общинската администрация за неспазване на изискванията, произтичащи от тази наредба. 
3. Да правят предложения за подобряване на организацията и осъществяването на дейностите по отпадъците по начин, какъвто 

сметнат за необходим. 
Чл. 12 /1/ Лицата, вследствие на чиито дейности се образуват битови и небитови отпадъци, са длъжни: 
а) Да се стремят към намаляване и ограничаване на количеството отпадъци, чрез прилагане на съвременни екологосъобразни 

технологии; 
б) Да оползотворяват максимално отпадъците; 
в) Да осигурят екологосъобразното обработване или безопасното съхранение на отпадъците; 
г) Да предприемат всички мерки за предотвратяване на замърсяването, причинено от отпадъци, а при вече възникнало такова да 

премахнат последиците или дати ограничат с оглед да не се допуска заплаха за човешкото здраве и околната среда; 
       д) Да изпълняват разпоредбите за обработване на различните по вид, произход и свойства отпадъци; 

е) Да осигурят безопасно съхранение на отпадъците, за които няма подходящи начини и средства за обработване; 
/2/ Лицата, които съхраняват отпадъци, независимо дали съхранението се извършва в специални съоръжения и депа на територията 

на предприятията или е за по-късо време до извозването им на определените за това места, са длъжни да опазват околната среда по 
смисъла на чл. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗО-ОС), както и да спазват разпоредбите за охрана на труда, опазвайки 
здравето и безопасността на персонала. 

Чл. 13/1/ Собствениците на обекти или упълномощени от тях лица, от дейността на които се образуват отпадъци, са задължени да 
депозират в Община Горна Оряховица ежегодна справка, съдържаща информация относно: 

1. количеството, състава и свойствата на отпадъците, които се очаква да се получават; 
2. разрешение за извършване на дейността по обработването им и начините, по които ще се извършва; 
3. името на оправомощеното да извършва обработването лице. 
/2/ За строителни обекти справката се представя в Община Горна Оряховица, РИОСВ и ХЕИ преди назначаването на Комисия за 

държавно приемане на обекта; 
/3/ Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция 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. 

Чл.14 /1/ физическите лица, притежаващи излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, са длъжни да 
събират разделно излезлите от употреба лампи от другите видове отпадъци и да ги предават на определените с настоящата наредба 
лица, имащи право и/или задължение да приемат лампи. 



 

Чл. 15 /1/ Лицата, извършващи продажба на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, на крайни потребители, са 
задължени да поставят в търговските обекти табели, съдържащи минимум следната информация: 

1. възможните места за предаване на излезлите от употреба лампи, начина за връщане и за събиране, които могат да ползват; 
2. значението на символа, посочен в приложение № 2 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други 

лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак 
3. табелите трябва да бъдат изписани ясно и четливо на български език и поставени на видно за потребителите място. 
/2/ Безплатно да приемат обратно излезлите от употреба лампи в количество не по-голямо от количеството на еднократно 

закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя еднократно, като осигурят и безопасното им съхраняване. 
/3/ Да предават събраните от тях излезли от употреба лампи на общинските пунктове за събиране. 
Чл.16 /1/ Юридическите лица и едноличните търговци, притежаващи излезли от употреба лампи, са длъжни: 
1. Да събират разделно излезлите от употреба лампи от другите видове отпадъци. 
2. Да определят места за съхраняване, оборудвани със съдове за събиране на излезли от употреба лампи, като съдове за събиране 

могат да бъдат използвани транспортните опаковки по чл. 13, т. 1 или съдове, отговарящи на изискванията по чл. 14,ал. 2, т. 2 от 
Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране 
на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак. 

Срокът за съхраняване на излезли от употреба лампи в местата по ал. 1 не може да превишава 6 месеца. 
3. Да предават за преработване и/или обезвреждане на събраните излезли от употреба лампи на лицата, притежаващи съответно 

разрешително по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците 
Чл. 17/1/физическите и юридическите лица, които притежават отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и не могат да 

осигурят тяхното преработване или обезвреждане съгласно чл. 3 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, ги предават на лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от Закона за 
управление на отпадъците, въз основа на договор най-малко веднъж на 6 месеца. 

Чл.18 /1/ физически и юридически лица, предлагащи за продажба моторни и трансмисионни масла, поставят на подходящи и 
достъпни места в търговските си обекти списъка на местата за смяна на отработените моторни масла, определени от Общинския съвет, 
като посочват точен адрес, телефон и фирма на най-близкото място за смяна на отработени масла. 

Чл.19/1/ Лицата, предлагащи батерии за продажба на дребно са длъжни: 
1. Да предвидят места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии. 
2. Да осигурят достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхна територия, на лицата, притежаващи разрешение за 

събирането им по чл. 37, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които са ги поставили. 
Чл.20/1/ Лицата, предлагащи акумулатори за продажба на дребно, задължително прилагат към гаранционната карта списък на 

лицата, притежаващи разрешение за събиране на негодни за употреба акумулатори по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. 
ч л . л .  лицата, съхраняващи отпадъци, заплащат разходи, свързани с анализ и изследване на отпадъците. Изследванията се правят с 

цел установяване верността на декларираните данни за отпадък. 
Чл.22 /1/ Всички разходи по издирването на причинителите на замърсяване на околната среда и възстановяване на нейните 

качества се заплащат от издирените причинители. 
Чл.23 /1/ Когато причинителят на отпадъците са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се 

поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците. 
/2/ Ако причинителят не бъде установен в срок от 30 дни, засегнатите лица при поискване получават помощ от община Горна 

Оряховица след мотивирана молба до кмета на общината, който организира експертна оценка на щетите и в зависимост от нея дава 
предложение за изплащане на помощта със средства от Екологичния фонд на общинския бюджет.. 

/3/ При хипотезата на предходната алинея и когато замърсяването е с опасни отпадъци, помощта се осигурява от Националното 
предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

 
IV. ИЗВОЗВАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО БИТОВИТЕ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
 

Чл. 24. Дейности, включващи събиране, извозване, съхранение и обезвреждане на битови отпадъци се извършват по реда на Закона за 
управление на отпадъците.  
 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 
ЛУМИНЕСЦЕНТНИ И ДРУГИ ЛАМПИ, СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК 
 
 Чл.25 /1/ Излезлите от употреба лампи се събират: 

1. в подвижни събирателни пунктове; 
2. в стационарни събирателни пунктове, разположени на местата по чл. 9, ал. 1, т.1 от настоящата наредба; 
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.26/1/Подвижните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да разполагат с достатъчно количество транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване и транспортиране на 

излезлите 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 производствени и опасни 
отпадъци; 

4. да са обозначени с надпис „Събирателен пункт за излезли от употреба луминесцентни лампи"; 
5. транспортното средство да е оборудвано с указателни табели съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни 

товари по шосе (ADR), ратифицирана със закон от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г и със сяра в количества най-малко по 2 
грама на всеки килограм лампи, която да бъде използвана в случай на авария или пътнотранспортно произшествие. 

Чл.27 /1/ Стационарните събирателни пунктове се разполагат на местата по чл. 9, ал.1, т.1. 
/2/Стационарните събирателни пунктове трябва да отговарят на следните изисквания: 
1. да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване на счупени лампи; 
2. да бъдат оборудвани със съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите 

от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности; 
3. да разполагат със сяра в количества най-малко по 2 грама на всеки килограм съхранявани лампи; 
4. площадката, върху която е разположен събирателният пункт, да има ограда; 

 

5. пунктът да бъде обозначен с ясни табели „Събирателен пункт за излезли от употреба луминесцентни лампи", като бъдат 
посочени работното време и името на лицето /дружеството/, отговорно за експлоатацията на площадката, с адрес и телефон за връзка; 



Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 

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.28 /1/Излезлите от употреба лампи се транспортират с транспортни средства, отговарящи на изискванията за подвижен 

събирателен пункт по чл. 44. 
/2/ Съхраняването на лампите при транспортиране се извършва в транспортни опаковки, осигуряващи защита срещу счупване. 
/3/Опаковките се маркират с надпис „Излезли от употреба луминесцентни 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 емисии и разпръснат живак по начин, който не затруднява последващото преработване на отпадъците. 
/6/ Контейнерите по ал. 5 се обозначават с надпис „Излезли от употреба луминесцентни лампи. Внимание! Съдържа живак!" и 

табела, съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе. 
/7/ Транспортното средство, превозващо контейнери с излезли от употреба луминесцентни лампи, трябва да е снабдено с 

инструкция за действие в случай на аварийна обстановка и със средства за маркиране и ограничаване зоната на произшествието. 
Чл.29 /1/В случай на пътнотранспортно произшествие или авария на транспортното средство, при което са счупени лампи, водачът 

на превозното средство е длъжен: 
1. да уведоми общинската администрация, на чиято територия е станало произшествието, и пътната полиция; 

 2. да обозначи мястото на произшествието с надписа по чл. 46, ал. 6 и да огради замърсения участък с видима маркировка. 
Чл.30 Превозвачът носи отговорност за допуснато замърсяване на околната среда при извършване на превоз на излезли от употреба 
лампи по смисъла на сключения договор и на задълженията му като участник в транспортния процес, както и при доказване на 
умишлени непозволени действия с поверения му товар.  
 
VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА 
И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ 
 

Чл.31 /1/ Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти се приемат, събират и съхраняват разделно по групи съгласно определена 
класификация на отпадъците по начин, който позволява тяхното преработване. 

/2/ Отработени масла, съдържащи над 50 ррm 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 мотор и трансмисионни масла с други отработени масла и нефтопродукти. 
Чл. 32/1/Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират: 
1. в местата за смяна на отработени масла; 
2. на площадки за временно съхранеше при местата на тяхното образуване; 
3. в събирателни пунктове, обособени самостоятелно или като част от инсталациите за преработване и/или обезврежданe. 
Чл.33 /1/ Местата за смяна на отработени 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. съдовете за приемане и/или съхраняване на отработените масла, съдържащи ПХБ/ПХТ над 50 ррm, да са изработени от 
алуминиев материал или от поцинкован, никелиран или повърхностно обработен с други покрития метал, осигуряващ не по-ниска 
степен на защита. 

3. маркировката на съдовете да включва надпис „Отработени масла" с размери не по-малки от 10 х 20 см. 
4. да не допускат разливане и/или изтичане на отработените масла; 
5. не се допуска поставяне на съдове за събиране на отработени масла и съхраняването им на открито. 
Чл.34 /1/ Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се транспортират съгласно изискванията на глава трета от Наредбата 

за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци във: 
1. съдовете за събиране по чл.30 от настоящата Наредба; 
2. специално оборудвани за целта превозни средства. 
Ч л.35 /1/ Местата за временно съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл.31 /1 / ,  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 резервоари 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 по чл.31 /1/т.1, с 

капацитет над 2 000 л се проектират, изграждат и експлоатират съгласно изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите 
за временно съхраняване на отпадъци по Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци. 

/3/ Забранява се съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове. 
 

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ  
  
Чл.36 /1/ Събирането, транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии се извършват в специализирани съдове за 
събиране, отговарящи на следните изисквания: 

1. да бъдат корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите, и материалът, от който са изработени, да не 
взаимодейства с тях; 

2. да осигуряват вентилация на въздух; 
3. да бъдат маркирани с надпис „негодни за употреба батерии" и с един от символите съгласно Приложение № 3 от Наредбата за 

изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии. 
/2/ Не се допуска поставяне на съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии на открито. 
/3/ Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии се определят от Общинския съвет съгласно чл.10 

от настоящата Наредба, като те задължително включват местата за продажба на батерии. 
/4/ Право да поставят съдове за събиране на негодни за употреба батерии на местата по чл. 10 имат лицата, притежаващи 

разрешение за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори по чл. 37 от ЗУО. 
Чл.37 /1/ Негодните за употреба батерии се сортират и съхраняват разделно по вид и състав и по начин, който не затруднява 

тяхното по-следващо преработване. 



 

       /2/ Не се допуска съхранение на несортирани батерии за период, по-дълъг от 30 дни от датата на постъпване в пунктовете за 
събиране и съхранение. 

Чл.38 /1/ Негодни за употреба акумулатори се събират: 
1. в стационарни събирателни пунктове; 
2. в подвижни събирателни пунктове - непосредствено от местата на тяхното възникване чрез оборудвани за целта превозни 

средства. 
/2/ Стационарните събирателни пунктове се проектират, оборудват и експлоатират съгласно ал. 1, т. 1 и 2 от изискванията към 

площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци от Приложение № 2 на Наредбата за изискванията за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци . 

/3/Подвижните събирателни пунктове се оборудват и експлоатират по начин, осигуряващ прилагане на изискванията на глава трета 
„Транспортиране на производствени и опасни отпадъци" от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци. 

/4/ Пунктовете по ал. 1 се маркират с допълнителни табели „Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори" с размери не 
по-малки от 0,8 х 1 м. 

/5/ Забранява се съхраняване на негодни за употреба акумулатори в подвижни събирателни пунктове за период, превишаваш 24 
часа. 

/6/ Забранява се съхраняването на негодни за употреба акумулатори в открити складове. 
Чл.39 /1/ Забранява се неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както Е 

неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори. 
               /2/Забранява се събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били 
повредени по независещи от лицето, извършваща събирането, обстоятелства.  
 
VIII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ИЗЛЕЗ ЛИТЕ ОТ 
УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ 
 

Чл.40 / 1 / Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства трябва да ги предават на местата определени в 
наредбата. 

/2/ Излезлите от употреба МПС могат да се съхраняват от собствениците им в поземлени имоти тяхна собственост, или на 
съсобствени имоти до предаването им на местата определени в наредбата. 

Чл.41 / 1 / Излезлите от употреба МПС се събират: 
1. на площадки за временно съхраняване; 
2. в центрове за разкомплектоване. 
/2/ Площадките за временно съхраняване на излезли от употреба МПС, техните компоненти и материали трябва да отговарят на 

техническите изисквания съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от 
моторни превозни средства. 
Чл.42. Дейностите по събирането, съхраняването, преработването и разкомплектоването и/или обезвреждането на излезлите от 
употреба МПС, компоненти и материали от тях се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.  
 
IX. НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ 
 
 Чл.43. Лицата (физически или юридически), чиято дейност е свързана с образуване на отпадъци от следния вид: 

а) производствени неопасни отпадъци в количества над 100 кг или 0,100 куб.м в денонощие; 
б) опасни отпадъци, както и лицата, които се занимават с дейност по събиране,съхраняване, преработване и/или обезвреждане на 

отпадъци са задължени да водят заверени от РИОСВ отчетни книги, които трябва да съдържат точна информация за вида, количеството 
(обема) и характеристиките на образуваните отпадъци, и да изготвят и представят в РИОСВ Велико Търново и в Община Горна 
Оряховица годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и 
информацията за управление на дейностите 
по отпадъците. 

Чл.44. Лицата, водещи отчетни книги, са задължени да ги съхраняват след приключване дейността на отделни инсталации и 
съоръжения за преработката, обезвреждането или складирането на отпадъците в срокове, както следва: 

а) за битови, производствени и неопасни отпадъци отчетните книги се съхраняват в срок от 5 (пет) години; 
б) отчетните книги за опасни отпадъци се съхраняват в срок от 30 години. 
Чл.45. При цялостно закриване дейностите на всички инсталации и съоръжения на дадена площадка отговорните лица предават 

отчетните книги за съхранение в общинската администрация. Съхранението се извършва от служители на общинската администрация, 
определени със заповед на кмета на Община Горна Оряховица в сроковете по предходния член. 

Чл.46. Отчетните лица са задължени при необходимост да осигуряват достъп на контролните органи до технологичните линии 
източник на отпадък, съоръженията за обработка на отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа. 

Чл.47 / 1 /  Предаването и приемането на опасни отпадъци в събирателните пунктове и инсталациите за преработване или обезв-
реждане се извършва въз основа на договор. 

/2/ При предаване, превозване и приемане на отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти се попълват отчетни карти за 
„Предаване, превозване и  приемане на опасни отпадъци" съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на 
документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците. 

/3/ При предаване, превозване и приемане на негодни за употреба батерии и акумулатори лицата, извършващи дейностите по 
събирането, съхраняването, преработването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори попълват отчетни-
карти за „Предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци" съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за 
оформянето на документите относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците . 

 
X. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 
Чл.48 /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 зам.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 или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали. 
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      /3/ Регистрите по ал./1 / се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по местонахождението на площадката, който 
отбелязва датата на подпечатването в нарочна за целта книга.Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредба на Министерски 
съвет.  
 
XI. КОНТРОЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Чл.49 /1/ Кметът на Община Горна Оряховица или упълномощените от него длъжностни лица контролират: 
1. спазването на всички изисквания,-определени с настоящата общинска наредба; 
2. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхранение, транспортиране, оползотворяване превоз и 

обезвреждане на неопасни битови и строителни отпадъци, както и изпълнението на програмата за тяхното управление; 
3. дейностите по складирането на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление; 
4. дейностите по депониране на производствени и опасни отпадъци и изпълнението на програмите за тяхното управление; 

 

5. съоръженията и инсталациите за съхранение и обезвреждане на неопасни битови и строителни отпадъци и за складиране на 
промишлени и опасни отпадъци; 

6. съоръженията и инсталациите за третиране и транспортиране на опасни отпадъци от видовете посочени в чл.2, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от 
наредбата. 

Чл.50 / 1 / Дейността по поддържане на чист и естетичен вид в населените места се осигурява от: 
1. Специализирани фирми по чистота 

2. Ръководителите и собствениците на фирми, учреждения и обществени организации по отношение на техните имоти и 
териториите в непосредствена близост до тях; 

3. Председателите на домсьвети по отношение на предназначените за общо ползване части на сградите; 
4. Жителите по отношение на собствените им имоти; 
5. Собствениците и ползвателите на моторни превозни средства по отношение на местата, където се паркират, с изключение на 

случаите, когато те са паркирани на охраняеми паркинги, когато отговорността е на управителя на фирмата-ползвател или собственик 
на паркинга. 

6. Почистването на пазарите, местата за улична търговия, обществените гаражи, автогарите, жп-гарите и други се осигуряват от 
лицата, които ги стопанисват и експлоатират. 

7. Чистотата в парковете, централните зелени площи и обществените тоалетни се поддържат от предприятието по чистотата и 
кметството. 

8. Чистотата в жп-гари, автогари се поддържа от съответните фирми. 
9. Чистотата в районите на военните поделения и специалните обекти се осигурява от ръководствата им. 
10. Поддържането на терените край входно-изходните пътища, банкети, паркинги, отбивки и други се извършва от Районна пътна 

служба, от фирмите и организациите, които контролират крайпътните обекти. 
Чл.51 / 1 /  Забранява се: 
1. За Горна Оряховица 
1.1. отглеждането на всички видове домашни животни и птици със стопанска цел и за лично ползване: 
1.2. в централната градска част 
1.3. в междублоковите пространства на жилищните комплекси в парковете, обществени площи и терени за озеленяване 
1.4. в мазета, гаражи, веранди и тераси. 
Чл.52. Разрешава се: 
1. За Горна Оряховица: 
1.1. отглеждането до 10 броя птици / зайци/ и 1 брой прасе в урегулирани поземлени имоти със свободно стоящи ниско етажни 

жилищни сгради / до два жилищни етажи/ и еднофамилни сгради, извън централната градска част и извън междублоковите 
пространства на жилищните комплекси. 

1.2. При съсобственост на имота - с писмено съгласие от съсобствениците. 
2. Разрешава се за кв. Калтинец и кв.Гарата отглеждането до: 
2.1. 20 броя птици /зайци/ 
2.2. 2 броя прасета 
2.3. 4 броя овце /кози/ 
2.4. 2 броя едър рогат добитък 
2.5. 1 брой еднокопитни /кон, магаре,муле/. 
Чл.53. Собствениците на домашни и екзотични видове са длъжни да поддържат хигиена и да дезинфекцират местата, където се 

отглеждат животни и птици. 
Чл.54. Разполагането на стопански постройки да се извършва съгласно разпоредбите на чл. 42 /3/ от Закона за устройство на 

територията. 
Чл.55 /1/ За останалите населени места разрешава се отглеждането на домашни животни и птици до: 
1. 100 броя птици/зайци/ 
2.  3 броя прасета 
3. 5 броя овце 
4.  5 броя кози 
5.  2 броя едър рогат добитък 
 6.   1 брой еднокопитни /кон, магаре,муле/. 
/2/ За населените места с организирано сметосъбиране се забранява изхвърлянето на отпадъците от отглеждането на животни в 

съдовете за твърди битови отпадъци. 
/3/ При почистване и измиване на местата на домашни животни и птици да не се допуска директно отвеждане на отпадъчните води 

в градската канализация. 
/4/ Торовият отпад от отглежданите животни на територията на общината да се извозва с необходимата периодичност при 

недопускане замърсяване на околната среда, на определено със заповед на кмета място. 
Чл.56. Забранява се: 
1. замърсяването на обществени места, улици, площади, зони за отдих и развлечения, превозни средства и други чрез изхвърлянето 

на угарки, опаковки, цигарени кутии, отпадъци от храна, люпене на семки, трошене на стъкло, хвърляне на бомбички и 
др.замърсители. 

2. Разкопаването и прокарването на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински 
поземлени имоти да се учредява със заповед на кмета на общината. Цената на правото на преминаване и възстановяване на общинските 
поземлени имоти да се определят със заповедта на кмета. 



 

3. Използването на парковете и градините за масови прояви става само след разрешение от общинската администрация. 
4. Забранява се лепенето на некролози и други рекламни материали по сгради, стълбове и др. Същите да се залепят на 

определените за целта места. 
5. Забранява се оставянето на МПС излезли от употреба или нуждаещи се от ремонт, по улиците, тротоарите, зелените площи и 

междублоковйте пространства и върху гаражите. 
Чл.57 /1/ Общината изгражда площадки за поставянето на съдовете за смет 
/2/ Определянето на местата за съдовете за смет, както и преместването им, се извършва от комисия със специалисти от общината, 

предприятието по чистотата, РИОСВ и ХЕИ. 
/3/ Почистването на прилежащите територии и парковете се извършва периодично и/или при кампании, определени от общината, 

която се задължава да осигури транспорт за извозване на отпадъците. 
Чл.58 /1/ Работниците събиращи ТБО в специализираните сметосъбирачни коли, задължително измитат и връщат обратно в 

съдовете за смет разпилените от тях отпадъци. Периодично съдовете трябва да се дезинфекцират посредством механични и химични 
методи от предприятието по чистотата. 

/2/ Измиването и дезинфекцията на съдовете за смет се извършва на специално за целта изградени площадки. 
/3/ Миенето на улиците, площадите и тротоарите се извършва по график от специализираните предприятия по чистотата.в късните 

или ранните часове на денонощието. 
/4/ Специалистите от общината съвместно с КАТ осигуряват освобождаването на уличните платна и тротоарите от МПС в дните за 

миене. 
Чл.59 /1/ физическите и юридическите липа са длъжни да осигуряват достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички 

обекти, ,до местата за събиране и съхранение на опасни отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане 
на опасни отпадъци и документацията, свързана с тяхната работа.  

 
XII. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И НАКАЗАНИЯ 
 

Чл. 60/1/ Наказва се с глоба от 150 до 500 лв. физическо лице, което: 
1. изхвърля битови и строителни отпадъци на неразрешени за това места; 
2. нарушава разпоредбите за депониране на битови и строителни отпадъци в определените за това депа; 
3. нарушава разпоредбите за третиране на различните по вид произход и свойства отпадъци; 
4. не поддържа в постоянна изправност и нормално действие съоръженията си за третиране на отпадъци; 
5. не предприема всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с 

неоползотворими; 
6.не организира безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им; 
7. не определят отговорно лице и не създават организация за безопасно управление при наличие на опасни отпадъци; 
8. не водят отчетност за отпадъците; 
9. не осигуряват достъп на контролните органи до технологичните линии, от които се получават отпадъци; 
10. не предаде.излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за временно съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване или не го съхранява на имот, негова собственост; 
11. изхвърля масово разпространени отпадъци обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови 

отпадъци и в съдовете за събиране на отпадъците поставени в имоти общинска собственост; 
12. при повторно нарушение глобата е в размер от 300 до 1000 лв.; 
За явно маловажни случаи на административни нарушения относно замърсяване на околната среда установени при извършването 

им на виновните лица на място се налага глоба с квитанция от 10 до 50 лв. 
Чл.61. Наказва се с глоба от 700 до 2000 лв. физическо лице, което: 
1. извършва търговия с отпадъци от черни и цветни метали и не е попълнило декларация за произхода им 
Чл.62. Наказва се с имуществена санкция в размер от 700 до 2000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места или нарушава разпоредбите за депониране на битови или строителни отпадъци; 
2. нарушава условията и реда за предаване, събиране включително разделното, превозване и претоварване на битови и строителни 

отпадъци. 
Чл.62. Наказва се с имуществена санкция в размер от 100 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. предава и приема производствени , строителни и опасни отпадъци без писмен договор; 
2. не води отчетност на отпадъците или не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейността по 

отпадъците. 
Чл.63. Наказва се с имуществена санкция в размер от 3500 до 5000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. допуска депонирането на отпадъци, които не съответстват на класа на депото или не отговарят на критериите за депониране 
2. допуска депониране на забранени за депониране отпадъци, течни, корозивно действащи или окисляващи 
3. експлозивни, силно запалими или запалими в условията на депото 
4. инфекциозни, болнични или други клинични отпадъци от здравни заведения, ветеринарни служби и кланици. 
5. излезли от употреба гуми - цели без тези, които се използват като материал за строителство на депа или нарязани . 
6. допуска неправилна експлоатация на депото и запалване на отпадъците в него  
7. изхвърля опасните отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места 
8. се освобождава от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за тази цел места 
9. нарушава изискванията за третиране и транспортиране на производствени опасни отпадъци 
10. събира и съхранява опасни отпадъци в съдове, които не отговарят на изискванията на наредбата. 
Чл.65. Наказва се с имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: 
1. нарушава разпоредбите относно събирането, включително разделното, временното съхраняване, транспортирането, 

оползотворяването или обезвреждането на битови и строителни отпадъци 
2. нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано обезвреждане на битови отпадъци 

      3. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и третиране на пусканите от него на пазара батерии и 
акумулатори 

4. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови отпадъци 
5. изхвърля негодни за употреба акумулатори на неразрешени за това места и или излива електролит от тях 
6. събира и съхранява негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове, превишаващо пет на сто от 

общото количество събрани акумулатори 
7. не осигурява оползотворяването или предаването за оползотворяване на събраните от него акумулатори 
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8. не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи 
живак 

9. поставя на открито съдовете за събиране и съхраняване на излезли от употреба лампи 
 

10. използва утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието 
11. предава или изхвърля излезли от употреба МПС на места, които не са предназначени за тази цел 
12. извършва дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване й/или обезвреждане на излезлите от употреба МПС без да 

притежават съответното разрешение 
13. разкомплектова излезлите от употреба МПС на площадки за временно съхраняване или събира други видове отпадъци , които 

не произхождат от излезлите от употреба МПС, техни компоненти и материали. 
14. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на площадки за временно съхраняване , които не отговарят на 

изискванията на наредбата 
15. смесва моторни и трансмисионни масла с други отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 
16. извършва смяна на отработените масла на места, които не са оборудвани за целта и в съдове, неотговарящи на изискванията 
17. съхранява отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в открити складове 
18. смесва масла, съдържащи полихлорирани бифенили и терфенили, с други отработени масла. 
Чл.66 /1/ Наказва се с глоба до 500 лева физическо лице, което нарушава разпоредбите на чл. 50, чл.51, чл.52 и чл. 54 от Наредбата. 
Чл.67 /1/ Нарушенията по тази наредба се установяват от определено от кмета на общината длъжностно лице, а наказателните 

постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице по реда на Закона за административните 
нарушения и наказания /3АНН. 

Чл.68. Сумите от глобите и имуществените санкции, когато наказателните постановления са издадени от кмета на общината или 
упълномощено от него длъжностно лице постъпват по бюджета на общината. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1. По смисъла на Закона за управление на отпадъците и тази наредби: 
1.„Отпадък" с вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или 

е длъжен да се освободи к попада поне в една от следните категории: 
а/ остатъци, получени в процеса на производството или след консумацията на продукти 
б/ продукти не отговарящи на съответните стандарти 
в/ продукти е изтекъл срок на годност или немаксимална ефективност 
г/ материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им 

причинени щети, увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при 
злополука код Q4 

д/ материали замърсени вследствие на планирани действия /остатъци/ след операции но почистване, опаковки, съдове и други 
подобни код Q5 
       е/ неизползваеми части/употребени батерии, изхабени катализатори и др. подобни код Q6 

ж/ вещества, които повече не притежават необходимите качества и свойства и не могат да се използват по предназначение код Q7 
з/ остатъци от промишлени дейности / шлаки, утайки от дестилация и др. подобни/ код Q8 
и/ остатъци от пречиствателни дейности /утайки от скрубери, прах от ръкавни филтри, отработени филтри и др.иодобни/ код09 
к/ остатъци от режещи и полиращи машини /стружки, нагари и др. подобни/ код Q10 
л/ остатъци от минната промишленост, отпадъчни нефтопродукти и др. подобни код Q11 
м/ примесени с вредни вещества материали /масла, замърсени с полихлорирани бифенили и др. подобни/ код Q12 
н/ всички материали, вещества или продукти, чието използване е забранено със закон код Q13 

2. „Битови отпадъци" са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални 
и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, 
които по своето естество и състав са подобни на битовите отпадъци. 
3. „Производствени отпадъци" са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и 
юридическите лица. 
4. „Опасни отпадъци" са тези отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са 
определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното 
обезвреждане. 
5. „Излязла от употреба лампа" е луминесцентна или друга лампа, съдържаща живак, която не може да бъде използвана повторно. 
6. „Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е 
предназначена за преработване или обезвреждане. 
7. „Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, негодно за употреба по първоначалното си 
предназначение, включително отработени моторни и трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла. 

8. „Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни и полутечни продукти на нефтена основа, които се отделят при съхраняването на 
нефт и течни горива, утайки от почистване на резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при очистване на отпадни 
води, остатъци от преработка на нефт. 

9. „Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителни площадки, както и такива от 
разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. 

10. „Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци. 
11. „Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението и обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и 

повторното им използване, рециклиране и възстановяване или производството на енергия и материали от отпадъци. 
12. „Обезвреждане на отпадъците" е такова въздействие върху отпадъците (депониране, рециклиране, изгаряне, неутрализиране и 

др.), при което опасността за здравето на хората или замърсяването на околната среда от тях не превишават установените норми. 
„Обезвреждане" е всяка от операциите по приложение №1.А към чл. 4 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци. 
 

13. „Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства. 
14. „Преработване на отпадъците" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за 

производство на крайни продукти или в крайни продукти. „Преработване" е всяка от операциите по приложение № 2.Б към чл. 4 на 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

15. „Депониране на отпадъци" е метод, при който не се предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране 
на отпадъци за срок 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. 

 ------- Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 



 

16. „Събиране на излезли от употреба лампи" е събирането, сортирането и/или групирането на излезли от употреба лампи. Не се 
счита за събиране еднократното приемане на излезли от употреба лампи до 50 броя. 

17. „Съхраняване на излезли от употреба лампи" е всеки начин на складиране на излезли от употреба лампи. Не се счита за 
съхраняване складирането на излезли от употреба лампи в количества до 50 броя. 

18. „Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори" е събирането, сортирането и/или групирането на негодни за 
употреба батерии и акумулатори. 

Не се счита за събиране поставянето на съдове за събиране на негодни за употреба батерии от лицата, предлагащи батерии за 
продажба на дребно, в случаите, когато съдовете се обслужват от второ лице, притежаващо разрешение по чл. 37 ЗУО. 

19. „Съхраняване на батерии и акумулатори" е всеки начин на складиране в търговски складове с цел пускане на пазара в 
Република България. 

20. „Преработване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти" са всички процеси, позволяващи оползотворяването им чрез 
регенерация или изгаряне с оползотворяване на енергията. 

21. „Регенериране на отработени масла" е процес на рафиниране на отработените масла с цел възстановяване на първоначалните им 
качества, включваш, отделяне на съдържащите се в тях замърсители, продукти на окисление и добавки.. 

22. „Изгаряне" е използване на отработените масла и нефтопродукти като гориво за производство на енергия с цел опол-
зотворяването й. 

22. „Събиране на отпадъчни масла и нефтопродукти" са всички операции, чрез които отпадъчните масла и нефтопродукти достигат 
от притежателите до предприятията за преработване и/или обезвреждане. 

23. „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. 

24. "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. 

25. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни и цветни метали, получени в резултат на 
жизнените действия 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. 

26. „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. 

27. „Повторно използване" е използването на отпадъците като продукт, който веднъж вече е бил използван в същата форма за 
същата цел. 

28. „Управление на отпадъците" са операциите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, 
включително осъществявания контрол над тези операции, както и дейностите, извършвани след закриване на площадките, върху които 
са разположени съоръженията за третиране на отпадъците. 
 

30. „Системно нарушение"е извършване на три или повече нарушения от един и същи вид в продължение на тригодишен период, 
за които на лицата са наложени административни наказания с влезли в сила наказателни постановления. 

31. „Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" е осъществяване на разпоредителни сделки с отпадъци от черни и 
цветни метали, както и свързаните с тях дейности /събиране, транспортиране, съхраняване, както и съпътстващи дейности като 
сортиране, механична обработка и други/. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
§ 1 Тази наредба отменя Наредба за поддържане, опазване на чистотата и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците 

върху околната среда на територията на община Горна Оряховица. 
§ 2.  Изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на общината, кметовете на населените места и кметските 

наместници.. 
§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на тази Наредба Общинският съвет да приеме допълнение към Наредбата за местните 

данъци и такси и цените на услугите за изхвърляне на строителни и производствени отпадъци. 
§ 4. Настоящата наредба се издава на основание и чл. 22 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. 

ДВ. бр.77/1991 г., изм. бр.24/г., бр.49/1995 г., бр.65/1995г„ бр.90/ 
1995 г„ дои. бр.122/1997 г., изм. бр.33/1998 г., бр.130/1998г., бр.154/1998г., дон. бр.67/ 1999 г., изм. бр.69/1999 г., бр.26/2000 г., 
бр.85/2000г.,брЛ/2001г„доп.бр.28/2002г., изм. бр.45/2002 г„ бр.119/2002 г чл. 19 от Закона за управление на отпадъцитеДВ бр.86/2003 
година и чл.44 /2/ от Закона за устройство на територията ДВ бр. 1/2001 г,бр.41 /2001 г,111/2001 г, 43/2002 г, 20/2003 г, и бр.65 /2003 
година. 

§ 5. Наредбата е приета с Решение на Общински съвет Горна Оряховица № 88 от 17.03.2004 година и влиза в сила 7 дни след 
публикуването й. 

 


