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НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Чл.1.(1) Тази Наредба урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на : 

 1. управление на битовите отпадъци, вкл. опасни отпадъци от бита; 

 2. управление на биоотпадъци/биоразградими отпадъци; 

 3. управление на строителни и едрогабаритни отпадъци; 

 4. управление на масово разпространени отпадъци, в т.ч.:  

а/ отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, 

пластмаса и стъкло; 

б/ излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС /;  

в/ излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/;  

г/ негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/;  

д / отработени моторни масла/ОММ/;  

е/ излезли от употреба гуми /ИУГ/. 

 5. изискванията към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаса и стъкло, в т.ч. условията за регистрация; 

 6. контрол и административнонаказателни разпоредби.  

 (2) Наредбата урежда правата и задълженията на общинската администрация и на 

лицата, при чиято дейност се образуват и/или третират отпадъци, във връзка с 

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

сградите, дворовете и прилежащите територии. 

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

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

физическите и юридическите лица. 

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

на територията на Община Мездра, както и за юридическите лица, организациите и 

учрежденията, осъществяващи дейност на нейна територия. 

Чл.2.(1) Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци и притежателите на отпадъци 

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

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

управление на отпадъците и действащата подзаконова нормативна уредба .  

 (2) Притежателите на отпадъци са длъжни: 

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

отпадъците; 

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

третиране на отпадъци; 

 3. да предприемат всички мерки за несмесване на: 

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

материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества; 

 б) оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци; 

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

осигурено третиране в съответствие с изискванията на Закона за управление на 

отпадъците, на територията на Република България; 

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

безопасното им управление; 
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 6. да водят отчетност за отпадъците по реда, определен със Закона за управление 

на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

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

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

третиране на отпадъците и до документацията по отпадъците; 

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

опасни отпадъци; 

 9. да предвидят и осъществят необходимите мерки за неразпространяване на 

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

съоръжението за третиране на отпадъци; 

 (3) Когато отпадъците са предадени за подготовка преди оползотворяване или 

обезвреждане, не отпада отговорността на първоначалния причинител или притежател 

за извършване на цялостното оползотворяване или обезвреждане на отпадъците. 

 (4) Първоначалния причинител на отпадъците носи солидарно отговорността с лицата, 

участващи в цялата верига от тяхното събиране до третирането им - за оползотворяване 

и/или обезвреждане. 

 (5) Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране в 

подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 

 (6) Отговорността за организиране управлението на масово разпространени отпадъци се 

поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се образуват 

отпадъците, при условията на Закона за управление на отпадъците и действащата 

подзаконова нормативна уредба. 

 Чл.3. Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните 

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

разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от Закона за управление на 

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

Закона за опазване на околната среда или регистрационен документ по чл. 78 от Закона 

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

съответния код съгласно Наредбата за класификация на отпадъците. 

 Чл.4.(1) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по 

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

се намират отпадъците. 

 (2) Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда и за разкриване 

на действителния причинител се възстановяват от него. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В Т.Ч. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ 

БИТА 

 

 Чл.5.(1) Кметът на Община Мездра осигурява условия, при които всеки притежател на 

битови отпадъци се обслужва от лица, притежаващи необходимите разрешителни и 

регистрационни документи, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната 

среда, Закона за управление на отпадъците и свързаните с него подзаконови нормативни 

актове на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

 (2) Кметът на общината, респ.общинската администрация отговаря за: 

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

улични кошчета и др.; 

 2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и 

съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

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

територии от населените места, предназначени за обществено ползване; 
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 4.избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на 

депото за битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за 

оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

 5.определя съоръженията за оползотворяване и/или обезвреждане на територията 

на община Мездра, до които да бъдат транспортирани битовите отпадъци, като създава 

организация за дейностите и контролира изпълнението им; 

 6. организирането на разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата и 

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи 

разрешение и регистрационен документ, издадени по реда на ЗУО; 

 7. организира система за разделно събиране на битови отпадъци срещу намаление 

на такса смет за недвижими имоти на граждани и юридически лица; 

 Чл.6.(1) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на битови 

отпадъци на територията на община Мездра, са длъжни да: 

 1. представят за съгласуване с кмета на Община Мездра или на определени от него 

длъжностни лица, график и маршрут за събиране и транспортиране на отпадъците до 

съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане, както и всяко изменение на графика 

и маршрута; 

 2. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на битови 

отпадъци и около тях, както и уличното платно от разпилени при товаренето и/или 

препълване на съда с отпадъци, при всяко обслужване; 

 3. след натоварване на отпадъците в специализираните транспортни средства да 

връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места; 

 (2) Местата и броят на съдовете за събиране на битови отпадъци – контейнери, кофи, 

улични кошчета и други се определят с утвърдена схема от кмета на община Мездра.  

 Чл.7. Притежателите на битови отпадъци са длъжни:  

 1. да изхвърлят битовите отпадъци  в определените за тази цел съдове; 

 2. да опазват съдовете за отпадъци, като не ги повреждат, не ги разместват извън 

определените за това места и не запалват отпадъци в тях; 

 3. да изхвърлят пепел и сгурия на определените от кмета на община Мездра или 

от оправомощено от него лице места или в предоставените за целта съдове; 

 4. да заплащат таксите за ТБО в определения от Общината размер и по ред, 

определен с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги; 

 5. спират и паркират МПС по начин, който не възпрепятства достъпа и 

обслужването на съдовете за битови отпадъци; 

 6. изхвърлят обемните битови отпадъци /ЕГО/ на определените от кмета на 

Община Мездра  места или по предварително обявен график. 

 Чл.8.Забранява се: 

 1. изхвърлянето на битови отпадъци извън специализираните за тях съдове и в 

съдове за разделно събиране на отпадъци; 

 2. повреждането, местенето на съдовете за битови отпадъци, извън определените 

за това места, както и запалването на отпадъците в тях или извън тях; 

 3. смесването набитови отпадъци с разделно събрани: биоотпадъци; масово 

разпространени отпадъци; отпадъчни материали от хартия, картон, пластмаса, метал и 

стъкло и опасни отпадъци, при наличие на въведени системи за разделното им събиране; 

 4. изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци, освен на лицата, на 

които е възложено тяхното обслужване; 

 5. изхвърлянето на пепел и сгурия в съдовете за битови опадъци и в тези за 

разделно събиране на отпадъци. 
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ГЛАВА  ТРЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ 

 

 Чл.9. (1) Кметът на община Мездра организира изпълнението на общинската система за 

разделно събиране на биоотпадъци/биоразградими отпадъци и осигурява условия, при 

които притежателите на битови биоотпадъци/биоразградими отпадъци да изхвърлят 

разделно от останалите потоци битови отпадъци. 

 (2) Съдовете за събиране на битови биоотпадъци, които са за многократно използване 

трябва да са кафяви на цвят и обозначени. 

 (3) Събирането и транспортиранетона битови биоотпадъци се извършва от 

специализирани транспортни средства, по предварително утвърден график от лица, 

притежаващи регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и се предават на площадки за 

компостиране. 

 (4) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини, 

междублокови пространства, включително и хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, 

се събират разделно и се предават за третиране, чрез компостиране или анаеробно 

разграждане. 

 (5) Събирането и транспортирането на биоразградимите отпадъци от растителен 

произход, от поддържане на обществени площи, паркове и градини, както и отпадъците 

от поддържане на зелените площи на учебни, здравни и детски заведения се извършват 

от лица, притежаващи регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и се предават на 

площадка за компостиране или друга инсталация. 

 (6) Кметовете и кметските наместници на населените места в Община Мездра са длъжни 

да осигурят на домакинствата в населеното място съдове и да определят терен /площадка 

за събирането и временното им съхраняване до предаването на биоразградимите 

отпадъци на лица, притежаващи регистрационен документ по чл.35 от ЗУО и 

транспортирането им до площадка за компостиране или друга инсталация. 

 Чл.10. Забранява се: 

 1.повреждането на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци, както и 

запалването на отпадъците в тях или извън тях; 

 2. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци; 

 3. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови 

отпадъци или в съдове обозначени за друг вид отпадък; 

 4. изгаряне на биоотпадъци. 

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ 

 

 Чл.11. (1) Кметът на Община Мездра отговаря за: 

 1. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци и земни 

маси до съоръжения/площадки, места, отговарящи на изискванията и притежаващи 

разрешителни по реда на Закона за управление на отпадъците 

 2. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията 

на общината. 

 3. предаването на отделените строителни отпадъци при принудително премахване 

на строежи, оползотворяването на материалите и за влагане на рециклирани строителни 

материали, включително за покриване на разходите за извършване на дейностите по 

транспортиране и третиране. 

 (2) Разходите по ал.1, т.3 се заплащат на Община Мездра от извършителя на незаконния 

строеж или собственика на сградата. 
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 (3) Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи по реда на Закона за устройство 

на територията без наличие на разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО / за 

дейности с отпадъци, когато такъв се изисква. 

 (4) Забранява се въвеждането в експлоатация по реда на Закона за устройство на 

територията на депа за опасни и неопасни отпадъци без наличие на определен размер на 

обезпеченията за закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депа в 

съответствие с чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО /.  

 Чл.12.(1) Строителството, разрушаването на законни сгради и съоръжения и 

доброволното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва по начин, осигуряващ последващото 

оползотворяване, в т.ч. рециклиране на образуваните строителни отпадъци в 

съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.). 

 (2) При строителство, разрушаване на законни строежи и доброволно премахване на 

незаконни строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи 

възложителят носи отговорност за изпълнението на целите, свързани с подготовка за 

повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от строителни 

отпадъци. 

 1. Системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 

януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на 

материали от неопасни строителни отпадъци, включително при насипни дейности чрез 

заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 70 на сто от 

общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от 

изкопи в естествено състояние. 

 (3) Принудителното премахване на незаконни строежи или на негодни за ползване или 

застрашаващи сигурността строежи се извършва от собственика или изпълнителя на 

разрушаването селективно по материали. 

 (4) Кметът на общината отговоря за предаването на отделените строителни отпадъци по 

време на принудителното премахване на строежи, за оползотворяване на материалите и 

за влагане на рециклирани строителни материали, включително за покриването на 

разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране. 

 (5) Разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране на 

строителни отпадъци, получени в резултат на принудителното премахване на строеж, са 

за сметка на извършителя на незаконния строеж или на собственика на сградата или 

съоръжението. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол 

за извършените разходи за дейностите по транспортиране и оползотворяване на 

отпадъците кметът на съответната община подава заявление за издаване на заповед за 

незабавно изпълнение за събиране на вземането от задължените лица по реда на чл. 417, 

т. 2 от Гражданския процесуален кодекс. 

 (6) Възложителят на обществени поръчки за проектиране и изпълнение на строежи, с 

изключение на премахване на строежи, включва в условията за избор на изпълнител и в 

договорите за възлагане задължения към изпълнителите за влагане на рециклирани 

строителни материали. 

 (7) Произведените продукти от рециклиране на строителни отпадъци, които се пускат 

на пазара в Република България и са предназначени за трайно влагане в строежите или 

части от тях, трябва да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите 

въз основа на експлоатационните им показатели, определени в техническите 

спецификации, както и на нормативните изисквания за тяхната употреба в зависимост от 

областта на приложението им. 

 Чл.13.(1) Възложителят на строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от 

допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, с изключение на 

текущи ремонти, и възложителят на премахване на строежи изготвят план за управление 
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на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, 

бр. 98 от 08.12.2017 г.). 

 (2) Изискването по ал. 1 не се прилага за: 

 1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) по –малка от 300 кв.м.; 

 2. премахване на сгради с паянтова конструкция; 

 3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.м.; 

 4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв.м.; 

 5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв.м.; 

 6. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни 

мрежи в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра 

извън урбанизирани територии. 

 7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни 

мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 

топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 

третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра 

извън урбанизирани територии. 

 8. премахване на подземнии надземни линейни мрежи в областта на 

водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, 

газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на 

отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън 

урбанизирани територии. 

 9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на 

пътища с дължина до 500 линейни метра. 

 10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, 

когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв.м.; 

 11. изграждане и премахване на строежи от 6 категория; 

 12. всички текущи ремонт. 

  (3) Планът за управление на строителни отпадъци по ал.1 се изготвя, представя и 

одобрява съгласно условията заложени в Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване 

изискванията на част трета, глава девета от ЗУО. 

 (4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват: 

 1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект - като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на глава 

осма, раздел II от Закона за устройство на територията от органа, отговорен за тяхното 

одобряване; 

 2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект - от Кмета на 

община или оправомощено от него длъжностно лице, на чиято територия се реализира 

проектът. 

 (5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна 

информация или отстраняване на нередовностите в случай на несъответствие с 

изисквания на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.), като изпраща 

мотивирано становище до заявителя не по-късно от 15 дни от получаване на плана. 

 (6) В случаите по ал. 4, т. 2 Кметът на общината одобрява плана за управление на 

строителни отпадъци или мотивирано отказва одобрението му в срок до един месец от 

получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето 

на допълнителната информация. 

 (7) Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 
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 (8) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на 

съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци. 

 (9) Изпълнението на плана за управление на строителни отпадъци и състоянието на 

обектите се установяват: 

 1. за строежите, за които се упражнява строителен надзор - с окончателния доклад 

по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията на лицето, упражняващо 

строителен надзор, в който се описва изпълнението на целите за оползотворяване и 

рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на рециклирани строителни 

материали при изпълнението на проекта, като се прилагат и копия на първични 

счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи 

разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци; 

 2. за строежите, за които не се упражнява строителен надзор - с отчет до кмета на 

общината по образец съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали (Обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.) от 

Закона за управление на отпадъците, в който се описва изпълнението на целите за 

оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци и целите за влагане на 

рециклирани строителни материали при реализацията на проекта, като се прилагат и 

копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на отпадъците на 

лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на 

дейности с отпадъци. 

 (10) Документите по ал. 9 се представят на органа, одобрил инвестиционния проект или 

плана за управление на строителни отпадъци, както и на директора на регионалната 

инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се извършват 

строително-монтажните работи или разрушаването. 

 Чл.14.(1) Строителните отпадъци и земни маси се транспортират от лица, имащи право 

на това по реда на ЗУО и издадено разрешение за транспортиране. 

 (2) Заявление за издаване на разрешение по ал.1 се подава, като неразделна част от 

документацията, необходима за издаване на разрешение за строеж и/или на дейности по 

премахване на строежи пред административния орган, компетентен да издаде 

разрешението за строеж. 

 (3) В случаите, когато не се изисква издаване на разрешение за строеж, заявление за 

издаване на разрешение по ал.1 се подава пред кмета на общината от лицата, при чиято 

дейност се образуват строителни отпадъци или от лицата, притежаващи документ, 

издаден по реда на ЗУО. 

 Чл.15.(1) Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци в резултат от 

ремонтна дейност на домакинствата са длъжни да: 

 1. събират строителните отпадъци на територията на имота, като не допускат 

разпиляването им до изхвърлянето им по реда на тази наредба; 

 2. изхвърлят строителните отпадъци от ремонтна дейност в наети от тях 

специализирани контейнери, като ги предават на лица притежаващи документ, издаден 

оп реда на ЗУО. 

 (2) Лицата, живеещи и/или споделящи пространства в условия на етажна собственост, 

при намерение за извършване на ремонтни дейности, при които се образуват строителни 

отпадъци са длъжни да уведомят предварително управителя на етажната собственост. 

 (3) Управителите на етажната собственост са длъжни при поискване от лица, 

осъществяващи контрол по настоящата Наредба да подават информация за лицата, 

извършващи ремонтни дейности в съответната етажна собственост. 

 Чл.16. Лицата, извършващи строително-монтажни работи /СМР/, ремонтни дейности и 

премахване на строежи, както и лицата, извършващи дейности по събиране и 

транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, в т.ч. и водачите на 

транспортните средства са длъжни да: 

 1. не допускат натрупването и/или разпиляването на строителни материали и 

отпадъци, извън границите на обекта и строителните площадки; 
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 2. почистват обекта и околното пространство по време и след приключване на 

СМР; 

 3. не допускат отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и 

уличните платна. 

 4. извършват оросяване или други предпазни мерки при извършване на 

строителните работи, от които се получава силно запрашаване на околното 

проостранство; 

 5. транспортират строителните отпадъци и материали, земни маси и други в 

транспортни средства с уплътнени каросерии и/или с предпазни мрежи или чергила; 

 6. транспортират строителните отпадъци след издаване на разрешение за 

депониране до инсталации и/или съоръжения за третиране и земни маси до определените 

за това места; 

 7. изхвърлят строителни отпадъци и земни маси на определени за целта места; 

 8. изграждат устройство за измиване на ходовата част на строителните машини 

излизащи отстроителния обект; 

 9. не допускат смесване на земни маси с други строителни отпадъци; 

 10. не допускат изхвърляне и натрупване на земни маси и/или строителни 

отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета. 

 Чл.17. Забранява се: 

 1. натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън 

границите на обектите и строителните площадки; 

 2. замърсяването на обекта и околното пространство след приключване на СМР; 

 3. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и уличните 

платна; 

 4. извършването на строителни работи на обекти, когато от дейността се получава 

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

предпазна мярка; 

 5. транспортирането на строителни отпадъци и материали, земни маси и други в 

транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи или чергила; 

 6. транспортирането на строителни отпадъци без издадено разрешение по реда на 

Наредбата; 

 7. изхвърлянето на строителни отпадъци и земни маси извън местата, определени 

за обезвреждането и/или оползотворяването им и притежаваши разрешение по ЗУО; 

 8. излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена 

ходова част; 

 9. смесването на земни маси с други строителни отпадъци; 

 10. извършването на строителни и ремонтни дейности на сгради и строителни 

обекти без плътна ограда; 

 11. изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край 

пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета; 

 12. изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битов отпадък; 

 13. изхвърлянето на строителни отпадъци в насипно състояние до контейнерите 

за отпадъци и/или други нерегламентирани места. 

 Чл.18. При използване на Градското депо за депониране на разрешени от общината 

производствени и неопасни отпадъци се заплащат такси по Приложение №1 към чл.59 

от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

Общински съвет - Мездра. 

 Чл.19. Домакинствата, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сгради 

в режим на етажна собственост, които извършват ремонт се задължават да предават 

генерираните едрогабаритни отпадъци на площадки за разделно събирани отпадъци от 

домакинствата, с които община Мездра има сключен договор или да ги предадат на депо 

за неопасни отпадъци за последващо оползотворяване или обезвреждане. 
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ГЛАВА ПЕТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ И 

ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ХАРТИЯ, КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА 

И СТЪКЛО 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ 

ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН, МЕТАЛИ, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО 

 

 Чл.20. Кметът на Община Мездра: 

 1. отговаря за разделното събиране на отпадъци от опаковки /ООп/ и на отпадъчни 

материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, като сключва договори, след 

решение на Общински съвет – Мездра с: 

а) организации по оползотворяване, притежаващи разрешение по реда на ЗУО,  

и/или 

б) лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на 

ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци. 

 2. определя местата за разполагане на елементите от системата за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки и на отпадъчни материали от хартия и картон, метали, 

пластмаса и стъкло, в т.ч.разполагането на съдове за разделно събиране на територията 

на общината. 

 Чл.21. Актуална информация по чл.20 от Наредбата се оповестява на интернет 

страницата на Община Мездра, секция Обяви, подсекция Обяви Общинска екологична 

инспекция. 

 Чл.22. Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от 

опаковки и битови отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло 

на територията на Община Мездра са длъжни да: 

 1. не смесват отпадъци, събрани от различни по цвят съдове /син, жълт, зелен/ и 

да използват специализирани транспортни средства, незамърсяващи околната среда; 

 2. връщат съдовете за отпадъци на определените за тях места след натоварване на 

отпадъците в специализираните транспортни средства; 

 3. предоставят на кмета на Община Мездра или на определени от него длъжностни 

лица график за събиране и транспортиране на отпадъците до площадки за временно 

съхраняване и/или съоръжения за подготовка преди оползотворяване или третиране; 

 4. почистват местата, на които са разположени съдовете за разделно събиране на 

отпадъци и около тях, при всяко обслужване; 

 5. спазват изготвения график за обслужване на съдовете за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки по т.3; 

 6. предоставят безвъзмездно индивидуални съдове и/или чували за разделно 

събиране на отпадъци от хартия, метали, пластмаси и стъкло, на ползватели на 

административни, социални, обществени сгради, заведения за обществено хранене, 

търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм, в случаите когато имат 

сключен договор с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки и 

притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО; 

 7. събират и транспортират по предварително изготвен график предадените 

отпадъци от обектите по т.6, без допълнително заплащане. 

 Чл.23. Лицата, притежатели на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия 

и картон, метали, пластмаса и стъкло, образувани от домакинствата , обхванати от 

организирана система по чл.20 от Наредбата са длъжни да: 

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

събиране в определените за целта съдове и/или на площадки за временно съхраняване; 
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 2. спазват посочените на съдовете за разделно събиране указания за изхвърляне 

на различните видове разделно събрани отпадъци; 

 3. привеждат отпадъците във възможно най-малък обем; 

 4. не смесват рециклируемите отпадъци със смесени битови, биоотпадъци и 

опасни отпадъци от бита; 

 5. използват съдовете за разделно събиране на отпадъци, като не допускат 

повреждането, разместването им и запалването на отпадъците в тях. 

 Чл.24. (1) Лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени 

и стопански сгради, здравни и социални сгради, заведения за пхранене и развлечения, 

комунални обекти и обекти за други услуги, хотели, къщи за гости, освен посочените 

задължения по чл.23 от Наредбата са длъжни да: 

 1. събират разделно отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло; 

 2. предават разделно събраните отпадъци на: 

а) организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки 

или на 

б) лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 

документ по реда на ЗУО. 

 3. изготвят и внедрят вътрешни правила за организиране на разделно събиране на 

отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метал и стъкло на територията на съответния 

обект; 

 (2) Лицата по ал.1 могат да използват: 

 1. съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на общината за 

домакинствата, в случай, че количеството на генерираните отпадъци от дейността им не 

възпрепятства функционирането на общинската система за разделно събиране на 

отпадъци; 

 2. индивидуални съдове и/или чували за разделно събиране на отпадъци, 

предоставени безвъзмездно от организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, без заплащане на по предварително изготвен график; 

 3. площадките за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло 

по Глава шеста от Наредбата; 

 4. площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 

домакинствата по чл.19, ал.3, т.11 от ЗУО. 

 (3) Лицата по ал.1 са длъжни да съхраняват на територията на обекта документи, 

удостоверяващи предаването на разделно събраните отпадъци. 

Чл.25. (Отпада с Решение № 218 от Протокол № 16/22.12.2020 г. на ОбС Мездра)  
Чл.26. В случаите на сключен договор по чл.20 от Наредбата се забранява: 

 1. смесването на събраните отпадъци от хартия и картон, пластмаси, метали и 

стъкло с други материали или отпадъци; 

 2. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 

събиране и други битови отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и 

стъкло в съдовете за смесени битови отпадъци и биоотпадъци; 

 3. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 

събиране и други битови отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и 

стъкло извън съдовете за разделно събиране; 

 4. изваждането на отпадъци от съдовете за разделно събиране на отпадъци, освен 

от лицата, на които е възложено тяхното обслужване; 

 5. изхвърлянето на материали, които могат да предизвикат запалване на 

отпадъците в съдовете за разделно събиране; 

 6. писането, рисуването и драскането върху съдовете за разделно събиране, както 

и лепенето на рекламни и/или други материали. 

 

 

 



12 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА /ИУМПС/ 

 

 Чл.27. Кметът на Община Мездра: 

 1.Определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране и местата за предаване на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, върху общински имоти на територията на общината, в съответствие 

с програмата за управление на отпадъците и настоящата наредба, в случаите, когато 

лицата, които пускат на пазара МПС не са изградили площадки за събиране и 

съхраняване и на центрове по разкомплектуване на ИУМПС. 

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

за движение по пътищата и предаването им в центрове за разкомплектоване, за което 

определените със заповед на кмета на Община Мездра контролни органи уведомяват 

звено “Пътна полиция“ при Областната дирекция на Министерството на вътрешните 

работи по месторегистрация на МПС. 

 3.Извършва дейностите по ал.1 и 2 като сключва договор с: 

а) организации по оползотворяване на ИУМПС, и/или 

б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално. 

 Чл.28. (1) Собственикът на ИУМПС е длъжен да го съхранява в имот частна 

собственост. 

 (2) В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска собственост, 

собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в 

център за разкомплектоване на ИУМПС. 

 (3)  Когато собственик на МПС не изпълни задълженията си по ал.2, както и в случаите, 

когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или 

идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен се 

прилага процедурата по чл.143, ал.7 и ал.8 от Закона за движение по пътищата. 

 Чл.29.(1) Дейностите по съхраняване и третиране на ИУМПС се извършват от лица, 

притежаващи разрешение, издадено по реда на ЗУО. 

 (2) Лицата по ал.1 са длъжни да: 

 1.осъществяват дейността в съответствие с изискванията на Наредбата за 

излезлите от употреба моторни превозни средства; 

 2.ИУМПС се съхраняват на денонощно охраняеми паркинги за временно 

съхранение; 

 3.водят регистър на приетите автомобили; 

 4.водят отчетни книги по Наредба №1 от 04.06.2014 год. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за регистъра 

за приетите автомобили; 

 5.предоставят информация за количеството и броя ИУМПС, които са събрани и 

предадени за разкомплектоване. 

 Чл.30.(1) Кметът на Община Мездра назначава комисия с представители на Общинска 

администрация и РУ Мездра за установяване на ИУМПС, собствеността на терена и 

собствеността на ИУМПС. На установените ИУМПС се залепва стикер-предписание, 

съгласно образец – Приложение №1. 

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

/три/ екземпляра, съгласно образец Приложение №2, в който се отбелязва датата на 

поставяне на стикер-предписание по ал.1. Собствениците на ИУМПС се уведомяват по 

реда на АПК, като при поискване от собственика или упълномощено от него лице, им се 

предоставя екземпляр от протокола. 

  (3) С поставянето на стикер-предписание по ал.1 за преместване на ИУМПС, започва 

да тече едномесечен срок за преместване на МПС. 
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  (4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост не 

спира изпълнението на предписанието по ал.3. 

  (5) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа 

на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на Община 

Мездра или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за принудително 

преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. 

  (6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които общината има сключен договор и 

притежаващи разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците за 

извършване на дейности по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, за 

сметка на собственика. 

  (7) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен и то не е намерено 

на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обяви и интернет 

страницата на съответните органи, представени в комисията по ал.1. 

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

ал.3, контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на 

административно нарушение по нормативните актове, при спазване изискванията на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

  Чл.31. Забранява се: 

 1.разполагането на ИУМПС в имоти общинска и държавна собственост; 

 2.предаването на излезли от употреба МПС на лица, които не притежават 

разрешение, издадено по реда на чл.35 от Закона по управление на отпадъците, или 

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

опазване на околната среда; 

 3.предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от 

предвидените в Наредбата. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ 

 

 Чл.32.(1) Кметът на Община Мездра: 

 1.организира дейностите по разделно събиране на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ от домакинствата и/или оказва 

съдействие на организациите по оползотворяване на ИУЕЕО. 

 2.определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране за предаване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на 

общината, след сключване на договор с: 

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО или  

б) лица, изпълняващи задълженията си индивидуално и/или 

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

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

територията на общината. 

 (2)  В случаите по ал.1, т.1, кметът на Община Мездра утвърждава график за събиране 

на ИУЕЕО, образувано от бита, който се оповестява на интернет страницата на община 

Мездра, секция Обяви, подсекция Обяви Общинска екологична инспекция. 

 Чл.33. Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители на територията на общината, са длъжни да спазват разпоредбите на чл.9 и 

цл.34 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

/обн.ДВ, бр.100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г./. 

 Чл.34. Площадките за съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се 

проектират, оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките, 



14 

съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по наредбата по чл.33, ал.1 от 

ЗУО. 

 Чл.35. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО, включително тези, разположени в 

обекти, където се извършва продажба ЕЕО, и площадките за съхраняване се обозначават 

с табели “Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване“. 

  Чл.36. Притежателите на ИУЕЕО могат да: 

 1.върнат безплатно ИУЕЕО в търговските обекти, които извършват продажба на 

ЕЕО, при покупката на ново ЕЕО от сходен вид и изпълняващо същите функции; 

 2.върнат безплатно малко по размер ИУЕЕО /при което нито един външен размер 

не надвишава 25 см./ в търговските обекти, които извършват продажба, без да закупуват 

ЕЕО от подобен вид; 

 3.предадат безплатно ИУЕЕО, по заявка, съгласно утвърдения график за събиране 

на ИУЕЕО, когато има сключен договор по чл.32 от Наредбата; 

 4.предават безплатно ИУЕЕО на площадки за безвъзмездно предаване на 

разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 

отпадъци и други отгпадъци на територията на общината. 

 Чл.37. Забранява се: 

 1.чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви 

тръби; 

 2.изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на ИУЕЕО; 

 3.изхвърлянето на ИУЕЕО в съдове за събиране на битови отпадъци, в 

т.ч.биоотпадъци и съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 

/НУБА/ 

 

 Чл.38. (1) Кметът на Община Мездра: 

 1.определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 

разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ на 

територията на община Мездра, когато същите се разполагат върху общински имот; 

 2.организира дейностите по събиране и временно съхраняване на портативни и 

автомобилни НУБА и предаването им за предварително третиране, рециклиране, 

оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен договор с: 

А) организации по оползотворяване на НУБА или 

Б) с други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по 

реда на ЗУО. 

 Чл.39. Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и 

акумулатори на крайни потребители са длъжни да спазват разпоредбите на чл.35 и чл.36 

от Наредбата за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори 

/обн.ДВ. бр.2, 08.01.2013 г./. 

 Чл.40. (1) Площадките за съхраняване на НУБА се проектират, оборудват и 

експлоатират, съгласно изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за 

съхраняване на отпадъци на Наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО и Наредбата за батерии и 

акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори. 

 (2) Площадките за съхраняване на НУБА, специализираните превозни средства за 

събиране и местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или 

автомобилни НУБА се обозначават с табели “Събирателен пункт за негодни за употреба 

батерии и акумулатори“. 
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 (3) За местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни 

НУБА в административните, социалните и обществени сгради, търговските обекти и 

обектите за отдих, забавления и туризъм, ал.2 не се прилага. 

 Чл.41.(1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии 

и акумулатори на крайните потребители, са задължени: 

 1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители негодни за 

употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в рамките 

на работното време на обекта; 

 2. да поставят съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или 

автомобилни батерии и акумулатори; 

 3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи 

информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на 

НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на 

обозначенията; при продажба на автомобилни батерии и акумулатори табелите трябва 

да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит. 

 (2) Дейностите по ал.1, т.1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с 

организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или с 

лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, 

индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или лица, притежаващи 

разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

 (3) С договорите по ал.2 се гарантира, че негодните за употреба портативни и/или 

автомобилни батерии и акумулатори ще бъдат предадени за рециклиране на лица, 

притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

 (4) Осигуряването на съдовете за събиране по ал.1 и предаването на събраните 

количества негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори 

на лица, притежаващи разрешение по чл.35, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

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

автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от 

организациите по оползотворяване на НУБА и от лицата, които пускат на пазара батерии 

и акумулатори, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата. 

 (5)  Крайните потребители могат да върнат портативни НУБА на територията на 

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

закупуват нови. 

 Чл.42. Забранява се: 

1.изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъци и за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, 

метали, пластмаса и стъкло; 

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

3.предварително съхраняване и съхраняване на НУБА в открити складове без навес. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА 

 

 Чл.43. (1) Кметът на Община Мездра: 

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

общината и информира обществеността за местонахождението им и условията за 

приемане на отработените масла, когато те са разположени върху общински имот; 

 2.оказва съдействие за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на 

излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане, при 

сключен договор с: 

а) с организация по оползотворяване на отработени масла. 

б) лица, които пускат на пазара масла, изпълняващи задълженията си по Наредба за 

отработените масла и отпадъчни нефтопродукти индивидуално. 
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в) други лица, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или 

оползотворяване на отработени масла, притежаващи разрешение или регистрационен 

документ , издаден по реда на ЗУО. 

 (2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане, се публикува актуална информация за местата за смяна и условията за 

приемане на отработените места на интернет страницата на Община Мездра, секция 

Обяви, подсекция Обяви Общинска екологична инспекция. 

 Чл.44. 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 ми и възможните 

опасности за здравето и риска на околната среда при неправилно третиране. 

 Чл.45.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, които позволява тяхното оползотворяване и/или обезвреждане. 

 Чл.46.(1) 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 обособени самостоятелно събирателни пунктове или като част от площадките, 

на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. 

  (2)  Местата по ал.1, т.1, както и обособените части на 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.47.(1) Организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, които 

пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на 

кмета на Община Мездра информация за местата по чл.43, ал.2 от Наредбата. 

 (2) Информация по ал.1 се оповестява на интернет страницата на Община Мездра, 

секция Обяви, подсекция Обяви Общинска екологична инспекция. 

 Чл.48.Забранява се: 

 1.Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в 

повърхностните и подземните води и в канализационните системи; 

 2.Съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до замърсяване на почвата; 

 3.Третирането, включително изгарянето на отработени масла и отпадъчни 

нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух; 

 4.Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за 

събиране на битови отпадъци; 

 5.Извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани 

за целта, и в съдове, неотговарящи на нормативните изисквания; 

 6.Депонирането на отработени масла и течни отпадъчни нефтопродукти; 

 7.Съхраняването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на открито. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /ИУГ/ 

 

 Чл.49.(1) Кметът на Община Мездра: 



17 

 1.определя местата за събиране на излезли от употреба гуми /ИУГ/ на територията 

на общината, когато същите се разполагат върху общински имот; 

 2.съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане, когато има сключен договор за 

извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за 

оползотворяване или обезвреждане с: 

а) организация по оползотворяване на ИУГ; 

б) лицата, които пускат на пазара гуми и изпълняват задълженията си индивидуално по 

Наредбата за изискванията за третиране на ИУГ. 

 (2) В случаите, когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и 

съхраняване на излезли от употреба гуми и предаването им за оползотворяване или 

обезвреждане, се публикува актуална информация за местата и условията за приемане на 

ИУГ на интернет страницата на Община Мездра, секция Обяви, подсекция Обяви 

Общинска екологична инспекция. 

 Чл.50.(1) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, са длъжни да: 

 1.осигуряват възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата 

на продажба и смяна на гумите; 

 2.поставят на видно място в търговските обекти информационни табели за 

възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ. 

 (2) За предаването на ИУГ крайните потребители нe дължат заплащане. 

 Чл.51. Събирането и съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и 

съхраняване на ИУГ или на местата за смяна и продажба на гуми. 

 Чл.52. Забранява се: 

 1.изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано обезвреждане на ИУГ; 

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

разрешително по  Закона за управление на отпадъците; 

 3.предаването на ИУГ на лица, които не притежават съответния документ по ЗУО.  

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ 

ХАРТИЯ И КАРТОН, ПЛАСТМАСА И СТЪКЛО, В Т.Ч. УСЛОВИЯТА ЗА 

РЕГИСТРАЦИЯ 

 

  Чл.53.(1) Площадките за събиране и съхраняване на отпадъци от хартия и картон, 

пластмаси и стъкло трябва да отговарят на следните изисквания: 

 1. да са оградени и с охрана. 

 2. да са с изградена инфраструктура, с твърда и непропусклива настилка; 

 3. да са с осигурено електрозахранване, ВиК, интернет достъп; 

 4. да разполагат с достатъчно място за разтоварване, товарене на транспортни 

средства и автомобили; 

 5. да са противопожарно обезопасени; 

 6. да имат поставена табела на входа с информация за вида на отпадъците, които 

се приемат на територията на площадката; 

 (2) Площадките по ал.1 трябва да са оборудвани с електронен кантар за измерване 

теглото на приеманото и предаваното количество отпадъци. 

 Чл.54.(1) Предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло на площадките 

по чл.53, ал.1, се извършва само от лица, при чиято дейност са образувани тези отпадъци. 

 (2) При приемане на отпадъци от физически и юридически лица се издава кантарна и 

касова бележка. 

 Чл.55.(1) Всяка площадка за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и 

стъкло от физически и юридически подлежи на вписване в регистър, който се поддържа 

от определени от кмета на Община Мездра длъжностни лица. 
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 (2) Вписването в регистъра става след подаване на заявление от собствениците на 

площадките и/или лицата, притежаващи разрешение от компетентен орган по ред, 

определен от кмета на Община Мездра, в 30 дневен срок от започване на дейността си. 

 (3) На вписване в регистъра подлежи всяка отделна площадка, която извършва дейност 

с отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло. 

(4) Информация по ал.1 се оповестява на интернет страницата на Община Мездра, секция 

Обяви, подсекция Обяви Общинска екологична инспекция. 

 Чл.56.Лицата, извършващи дейности с битови отпадъци, в т.ч.биоотпадъци, отпадъци 

от опаковки, битови отпадъчни материали от хартия и картон, метали, пластмаси и 

стъкло и др. видове разделно събрани отпадъци са длъжни да представят информация в 

Община Мездра, във връзка с постигане на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО и/или чл.8, ал.1 

от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите 

отпадъци. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

КОНТРОЛ 

 

 Чл.57.(1) Кметът на община Мездра определя със заповед длъжностните лица, които 

извършват контрола за спазването и прилагането на разпоредбите на тази наредба. 

 (2) Длъжностните лица по ал.1 контролират изпълнението на всички изисквания и 

задължения, произтичащи от тази наредба от всички физически и юридически лица, 

лицата, извършващи дейности по третиране на битови, строителни и масово 

разпространени отпадъци. 

Чл.58.(1) Длъжностните лица по чл.57, ал.1 от наредбата контролират изпълнението на 

всички задължения и изисквания, произтичащи от тази наредба, като извършват 

проверки по документи, на място, както и по предложения и сигнали на граждани, 

юридически лица и други. 

 (2) Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват достъп и оказват 

съдействие на контролните органи за всички обекти до местата за събиране и съхранение 

на отпадъци, съоръженията за транспортиране, преработване и/или обезвреждане на 

отпадъци и до документацията, свързана с тяхната работа; 

 (3) Задължение на контролните органи е да се легитимират при извършване на 

проверките. 

 (4) При констатиране на административни нарушения по тази наредба длъжностните 

лица по чл.57, ал.1 от наредбата имат право: 

 1. да съставят констативни протоколи и да връчват предписания със срокове и 

отговорници за изпълнението им; 

 2. да съставят актове за установяване на административни нарушения; 

 3. на достъп до всички обекти и територии, в които се извършва контролираната 

дейност; 

 4. да изискват представянето на документите от лицата, генериращи и/или 

извършващи дейности с отпадъци; 

 5. да привличат при проверката експерти в съответната област, при доказана 

необходимост; 

 (5) Ако при проверката на място бъде констатирана липса на документи, 

удостоверяващи спазването на изискванията на тази Наредба, на проверяваното лице се 

съставя констативен протокол, със срок за предоставянето им. 

 Чл.59. Наказателните постановления се издават от кмета на Община Мездра. 

 Чл.60. За неуредените в този раздел въпроси се прилага раздел II от глава VI на Закона 

за управление на отпадъците. 
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РАЗДЕЛ ВТОРИ 

АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

 

 Чл.61.(1) Наказва се с глоба от 100 до 500 лева физическо лице, което: 

 1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

 2. замърсява с битови, животински отпадъци, биоотпадъци, течни и твърди горива 

и масла; 

 3. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, в случаите, когато такива 

се изискват; 

 4. не предаде излязло от употреба излязло от употреба моторно превозно средство 

на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно чл.28, ал.1 от 

наредбата; 

 5. 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 

последващото им рециклиране или оползотворяване, в случай, че в съответното населено 

място има създадена система за разделно събиране на съответните масово 

разпространени отпадъци; 

 6. не спазва разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

 7. изважда от съдовете за разделно събиране масово разпространени отпадъци, без 

да му е възложено тяхното обслужване; 

 8. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 

 9. непочиства от сняг тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти; 

 10. замърсява уличните платна, тротоари, зелени площи със строителни разтвори, 

материали, отпадъци от МПС и други; 

 11. поврежда съдовете за твърди битови отпадъци и съдовете за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки; 

 12. поставя негодни за употреба батерии и акумулатори в съдове за битови 

отпадъци и/или смесването им с други отпадъци; 

 13. изхвърля отработени масла в канализационната мрежа или на други места, 

водещо до замърсяване на земната повърхност, повърхностни и подпочвени води; 

 14. не предаде излезлите от употреба гуми на определените събирателни 

пунктове; 

 15. поставяне на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в 

съдове за битови отпадъци, и/или смесването им с други отпадъци. 

  (2) При повторно нарушение размерът на глобата е в двоен размер, но не по-голяма от 

предвидената по ал.1. 

 Чл.62.(1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лева едноличен търговец или юридическо 

лице, което: 

 1. изхвърля битови, строителни отпадъци, биоотпадъци на неразрешени за това 

места и/или нарушава разпоредбите за разделно събиране, транспортиране, 

оползотворяване и/или депониране на отпадъци; 

 2. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране; 

 3. замърсява с битови, животински отпадъци, биоотпадъци, течни и твърди горива 

и масла; 

 4. изхвърля строителни, биоотпадъци и леснозапалими отпадъци в съдове за 

твърди битови отпадъци и в съдове за разделно събиране на отпадъци; 

 5. замърсява уличните платна, тротоари, зелени площи със строителни разтвори, 

материали, отпадъци от МПС и други; 
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 6. не предаде излязло от употреба излязло от употреба моторно превозно средство 

на площадки за съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно чл.28, ал.1 от 

Наредбата; 

 7. непочиства от сняг тротоарните площи пред жилищните сгради и имоти; 

 8. не предприема необходимите мерки за осигуряване на разделно събиране и 

третиране на пусканите от него на пазара батерии и акумулатори; 

 9. поврежда съдовете за твърди битови отпадъци и съдовете за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки; 

 10. изхвърля негодни за употреба батерии и акумулатори на неразрешени за това 

места; 

 11.изхвърля отработени масла в канализационната мрежа или на други места, 

водещо до замърсяване на земната повърхност, повърхностни и подпочвени води; 

 12. не предаде излезлите от употреба гуми на определените събирателни 

пунктове; 

 13. не спазва разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

 14. предава отпадъци на лица, които не притежават разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, в случаите, когато такива 

се изискват; 

 15.не определи място за съхраняване на притежаваните от него излезли от 

употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, оборудвано със съдове за 

събирането им и/или ги поставя в съдове за битови, строителни отпадъци и/или 

биоотпадъци.  

 (2) За други нарушения на разпоредбите на наредбата се налага глоба в размер от 200 до 

500 лева. 

 (3) При повторно нарушение размерът на глобата е в двоен размер, но не по-голяма от 

предвидената по ал.1. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. По смисъла на Закона за управление на отпадъците и настоящата наредба: 

 1.“Битови отпадъци“ са “отпадъци от домакинствата“ и подобни на отпадъците от 

домакинствата“. 

 2.“Биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се 

разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, 

картон и други. 

 3.“Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и други. 

 4.“Депониране на отпадъци“ е метод, при който не се предвижда последващо 

третиране на отпадъците и представлява складиране на оттпадъци 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. 

 5.“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. 

 6.“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. 

 7.“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък, включително всички компоненти, части и 
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консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава 

от него. 

 8.“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 години 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; 

  9.“Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след 

употребата на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и 

поради своята характеристика изискват специално управление. 

 10.“Обезвреждане“ е всяка дейност, която не е оползотворяване, дори когато 

дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

 11.“Обществени места“ са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, 

градинки, части от тротоари и други подобни, които не са определени като прилежащи 

части. 

 12.“Опасни отпадъци“ са отпадъците, които притежават едно или повече опасни 

свойства, посочени в Приложение №3 от Закона за управление на отпадъците. 

 13.“Оползотворяване“ е всяка дейност, която има като основен резултат 

използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе 

биха използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка 

да изпълнява тази функция в производствено предприяти.; 

 14.“Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се 

освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи. 

 15.“Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. 

 16.“Повторно нарушение“ е нарушението извършено в едногодишен срокот 

влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание за същото по вид 

нарушение. 

 17.“Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или 

компонентите, които не са отпадъци, се използват отнова за целта, за която са били 

предназначени. 

 18.“Прилежаща площ“ е площта, определена по реда и условията на Наредба 

№6/2009г. на МВВР за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна 

собственост в квартали с комплексно застрояване; 

 19.“Причинител на отпадъци“ е физическо или юридическо лице, при чиято 

дейност се образуват отпадъци, или всеки, който осъществява предварителна обработка, 

смесване на други дейности, водещи до промяна на свойствата или състава на отпадъка. 

 20.“Рециклиране“ е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел 

или други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 
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оползотволяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 

използват като горива или за насипни дейности. 

 21.“Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи накодовете 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 

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. 

 22.“Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварително 

сортиране и предварително съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до 

съоръжения за третиране на отпадъци. 

 23.“Съдове за отпадъци“ са контейнери, кофи, кошчета на обществени места,в 

които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чували за разделно 

събиране. 

 24.“Съхраняване“ е дейност, свързана със складирането на отпадъците от 

събирането им до тухното третиране, за срок, не по-дълъг от: 

а) три години – при последващо предаване за оползотворяване; 

б) една година – при последващо предаване за обезвреждане. 

 25.“Транспотиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го 

дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когат се извършва от оператора като 

самостоятелна дейност. 

 26.“Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или 

обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 

 

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 30 дни след приемането й от Общински съвет – 

Мездра и отменя Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Мездра, приета с Решение №459 от Протокол №28 от 19.12.2013 г. на Общински съвет – 

Мездра. 

§4. Наредбата е приета с Решение № 43 от Протокол № 4/30.01.2020 г. на Общински 

съвет – Мездра. 

§5. Изменения и допълнения с Решение № 218, Протокол 16 от 22.12.2020 г. на ОбС 

Мездра. 

 

                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                                                       /ЯНА НИНОВА/ 
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                                                                                                                     Приложение №1 

 

 

  О Б Щ И Н А  М Е З Д Р А 
 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
 

№................../..................г. 

 

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

 

     Днес................година, на 

основание..................................................................................................            уведомяваме 

собственика на: 

МПС:............................................................................ВИД:.......................................................

............. 

МАРКА:........................................................................ ЦВЯТ НА 

МПС:............................................... 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/: ………......................................... 

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:.................................................................................................. 

                                                                         /улица, блок, площадка/ 

в срок от 1 /един/ месец да освободи заеманото от собственото му МПС място общинска 

собственост, като се премести в имот частна собственост, или да го предаде в център за 

разкомплектоване. 

 Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост - не 

спира изпълнението на настоящото предписание. 

 При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено от 

..............................................................................................................................................., 

лицензиран оператор на адрес: .......................................................................................... 

и разкомплектовано ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от 

собственика. 

  

КОМИСИЯ: 

 

1........................ 

 

/............................................................................................................. / 

 

2........................ 

 

/............................................................................................................. / 

 

3........................ 

 

/............................................................................................................../ 

 



24 

                                                                                                                                   
Приложение №2 

 

 

  О Б Щ И Н А  М Е З Д Р А 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

 

№ ................/.......................... г. 

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

 

      Днес ……………………. година,  в гр./с ..................................................... комисия, назначена 

на основание Заповед .................................................................. на кмета на община Мездра, връзка 

с 

.................................................................................................................................................................... 

                                                  (извънредна / планова проверка) 

 в състав: 

 

1.......................................................................................................................ЕГН................................... 

                                                /име, фамилия/ 

Служител в Община Мездра 

 

 2. ....................................................................................................................ЕГН...................................  

                                                /име, фамилия/ 

Служител в Община Мездра 

 

 

3. ......................................................................................................................ЕГН................................. 

    /име, фамилия/  

инспектор от РУ Полиция – Мездра    

 

постави стикер-предписание с №............................................... от дата..................................., и 

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като 

установи следното: 

 

МПС: ..............................................     ВИД:................................ МАРКА:........................................... 

ЦВЯТ НА МПС: ..........................................РЕГИСТРАЦИОНЕН №................................................. 

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ: .................................................................................................................... 

/улица, блок, площадка/ 

МЯСТО НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА: ........................................................................................ 

 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД: 

Външно състояние на превозното средство 

1. Наличие на двигател: ........................................................................................................................... 

2. Наличие на скоростна кутия:     .......................................................................................................... 

3. Състояние на купето /кабината, каросерията/:.................................................................................. 

4. Наличие на врати: ................................................................................................................................ 

5. Наличие на калници: ........................................................................................................................... 

6. Наличие на капаци: ............................................................................................................................. 

7. Наличие на седалки: ............................................................................................................................ 

8. Наличие на арматурно табло: .............................................................................................................. 

9. Наличие на стъкла: ............................................................................................................................... 

10. Състояние на каросерията: ................................................................................................................ 

11. Осветителни тела: 

а. Фарове: .................................................................................................................................................. 
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б. Габарити и мигачи-предни: ................................................................................................................ 

в. Стоп, габарит и мигачи-задни: ........................................................................................................... 

12. Наличие и състояние на колелата и гумите: ................................................................................... 

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите: ..................................................................... 

 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....... 

Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1........................ 

 

/............................................................................................................. / 

 

2........................ 

 

/............................................................................................................. / 

 

3........................ 


