
                                                                                     
 

 

ДО 

Г-Н ГЕОРГИ КОСТОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОбС ЕЛИН ПЕЛИН 
 

ДОКЛАД 

 
от ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Елин Пелин. 

 

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

 

Във връзка с предложение изх. № З-03-630/10.10.2014г. ,относно: Проект 

на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин   

Пелин, внасяме следните редакции: 

 

Чл.1. (3) Да придобие следната редакция: 

Чл.1.  (3) С настоящата наредба се урежда финансовото осигуряване на дейностите по 

третиране на отпадъците. 
 

Чл.1. (4) Да придобие следната редакция: 

Чл.1. (4) С настоящата се урежда разрешаване и контрол на дейностите по отпадъците 

и прилагане на принудителни административни мерки и административни 

наказания. 

 

 

Чл.1 (5) Да придобие следната редакция: 

Чл.1 (5) Наредбата е задължителна за всяко физическо лице, едноличен търговец и 

юридическо лице, което е притежател на отпадъци, причинител на отпадъци, 

производител на продукт или извършва дейност, от която се образуват отпадъци на 

територията на Община Елин Пелин по смисъла на § 1. от Допълнителните 

разпоредби на Закона за управление на отпадъците или е задължено лице по смисъла 

на Глава втора „Задължения и отговорности” и Глава трета „Изисквания за събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъците” от Закона за управление на отпадъците. 
 

 

Чл.3  Да бъдат добавени нови (2), (3) и (4) /тези по проекта на наредбата да се 

преномерират във възходящ ред/, както следва: 

 (2). Причинител на отпадъци е всяко физическо лице, едноличен търговец и 

юридическо лице, при чиято дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на 

отпадъците), или всеки, който осъществява предварителна обработка, смесване или 

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

 

 



                                                                                     
 

 (3). Производител на продукта е всяко физическо лице, едноличен търговец и 

юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, 

продава, въвежда от държава - членка на Европейския съюз, или внася продукти на 

пазара в Република България. 

 (4). Производствени отпадъци са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на всяко физическо лице, едноличен търговец и 

юридическо лице. 
 

 

чл. 4.(1) Да придобие следната редакция: 

Чл. 4. (1) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба имат право: 

 

 

Чл.4. (2) Да придобие следната редакция: 

Чл. 4. (2) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба са длъжни: 

 

 

Чл. 4. (2) Да придобие следната редакция: 

Чл. 4. (2) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба са длъжни: 

1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и 

не допускат повреждането им, както и разпиляване на отпадъци извън тях; 

2. да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите, на които са 

собственици, ползватели или наематели; 

3. да почистват, в т.ч. и от сняг и поддържат чистотата на съответните прилежащи 

терени към сградите, дворните места и др. в които живеят или стопанисват; 

4. да спазват регламентираните с настоящата наредба ред за третиране на всеки 

конкретен вид отпадък; 

5. да спазват разпоредбите за депониране и/или обезвреждане на строителни отпадъци 

и земни маси в определените за това депа; 

6. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, 

образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни 

сгради; 

7. да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията. 

 

 (3) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба, които са собственици или владеят на 

временни обекти са длъжни да ги премахнат, след изтичане на договорните 

отношения с Община Елин Пелин, както и да почистят терена; 

 (4) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба, които са собственици или владеят 

излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/ са длъжни да ги предадат, 

на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване на ИУМПС; 

 (5) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба, които са собственици, ползватели и 

наематели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от 

тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените отпадъци /МРО/ и други 

оползотворими отпадъци разделно на определените за тази цел места; 

 (6) Лица по чл.1. (5) от настоящата наредба, които са собственици, наематели и 

ползватели на недвижими имоти, намиращи се в райони без изградена 

канализационна система са длъжни да почистват своевременно водоплътните  

изгребни/септични/ ями, като не допускат замърсяване. Почистването следва да се 

извършва от специализирана техника и лица. 

 

 

Чл. 24 Да придобие следната редакция: 



                                                                                     
 

Чл.24 Отговорното лице за събирането, съхранението и транспортирането на ЕБО, СО 

и ЗМ, образувани от ремонтна дейност на недвижими имоти, ползвани за жилища, 

спорт, образование, здравеопазване, социални дейност и други, е длъжно: 

 

 

т.3 от чл.24 Да придобие следната редакция: 

чл.24, т.3. да уведоми управителя/управителния съвет, когато ремонтните дейности 

предстои да бъдат извършени в сграда в режим на режим на етажна собственост, по 

смисъла на Закона за управление на етажната собственост. 
 

 

Чл. 42 Да придобие следната редакция: 

Чл. 42. Собственикът, ползвателят, държателят и/или владелецът на излязло от 

употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ е длъжен да го предаде на площадки за 

временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване на ИУМПС; 

 

Чл.43, ал.2, ал.5, ал.6, ал.7, ал.8 Да придобие следната редакция: 

 (2) Длъжностните лица по ал.1 съставят констативен протокол за техническото състояние 

на МПС в 2 екземпляра, съгласно образец – приложение №2. При поискване екземпляр от 

протокола се предоставя на собственика, ползвателя, държателя и/или владелеца на 

ИУМПС или на упълномощено от него лице. 
 (5) В случай, че в срока по ал.3 собственикът, ползвателят, държателят и/или 

владелецът не е изпълнил предписанието, въз основа на констативния протокол за 

техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на общината или упълномощени от него 

длъжностни лица издават заповед за принудително преместване на ИУМПС на площадка за 

временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС. 
 (6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които Общината има сключен договор и 

притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 

собственика, ползвателят, държателят и/или владелецът. 

 (7) Когато собственикът, ползвателят, държателят и/или владелецът на ИУМПС е 

неизвестен или макар и известен не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от 

страната или поради други обективни причини, към констативния протокол по ал.2 се 

прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и 

констатации по издирването на собственика, ползвателя, държателя и/или владелеца. В 

тези случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 14 дни след  поставяне на 

таблото за обявление и интернет страницата на Община Елин Пелин, считано от датата на 

поставянето й. 
 (8) На собственик, ползвател, държател и/или владелец на ИУМПС, които не е изпълнил 

предписанието за преместване по ал.3 се съставя акт за установяване на административно 

нарушение по реда на ЗАНН.  
 

 

Чл.44, ал.5 Да придобие следната редакция: 

 (5) Освободят ИУМПС в срок до 3 работни дни в случаите, когато собственикът, 

ползвателят, държателят и/или владелецът е поискал връщането на ИУМПС преди 

изтичането на срока по ал.4 и е заплатил разходите по принудителното му преместване и 

временно съхранение. 
 

 

Чл.47 Да придобие следната редакция:  

Чл. 47. Физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да 

предават излезлите от употреба гуми само на определените от Община Елин Пелин 

събирателни пунктове или на лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от 



                                                                                     
 

ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма раздел втори на 

Закона за опазване на околната среда. 

 

 

Чл. 54, (1) да придобие следната редакция: 

Чл.54, (1) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения 

по Закона за управление на отпадъците, Регламент (ЕО) № 1013/2006 и тази Наредба, 

както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях, когато 

компетентният орган е Кмета на община Елин Пелин или оправомощено от него 

длъжностно лице прилага принудителни административни мерки, при условията и 

реда на Закона за управление на отпадъците, Закона за административните 

нарушения и наказания и тази Наредба. 

 

 

Чл. 54, (2) да придобие следната редакция: 

Чл.54 (2) Конкретният размер на наказанието за всяко отделно нарушение се определя 

от лицето по ал.1 на чл.54 от тази наредба, съобразно Глава „Шеста” – „Принудителни 

административни мерки и административнонаказателни разпоредби”. 

 

 

ал.3 на чл.54 от проекта на наредбата да отпадне, тъй като в Глава „Шеста” – 

„Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби” е 

предвидено в кои случаи се налага имуществена санкция в двоен размер. 

 

 

§ 3 да придобие следната редакция: 

§ 3 Наредбата влиза в сила в деня след приемането й от Общински съвет Елин 

Пелин. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

Кмет на Община Елин Пелин 

 

 
Изготвил: 

Михаела Цонева 

ст. експерт „Екология и земеделие” 
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