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  ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
       пл. “Възраждане” № 6 

       тел:  03123 / 22 21           факс: 03123 / 24 12 

       http://www.kaloianovo.org/ 

       E-mail: kaloianovo@maill.bg.com 

 

 

Н А Р Е Д Б А 

 

за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на 

чистотата на територията на община Калояново 
На основание чл.22 от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр.53 от 13.07.2012г./  

/Приета с Решение № 288,Протокол № 34/29.05.2014г., изм.с Решение №81,Протокол № 

10 от 25.06.2020г. г./ 

 

 Г Л А В А      П Ъ Р В А 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.С настоящата наредба се уреждат:  

 (1)Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци и производствени отпадъци от физически лица и юридически 

лица на територията на Община Калояново.  

Чл.2.Наредбата действа на територията на Община Калояново, съгласно чл.22 от 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация/ ЗМСМА/ и определя задълженията и 

отговорностите на задължените лица – домакинствата, юридическите лица, вкл. търговски 

обекти, производствените и стопанските субекти, здравни заведения, училищата, 

административни сгради и други обекти разположени на територията на Община 

Калояново по отношение управление на отпадъците съгласно изискванията на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, 

както и заплащането на предостявените услуги по реда на Закона за местните данъци и 

такси и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Калояново.  

Чл.3.Определените от Кмета длъжностни лица от Община Калояново са задължени 

да упражняват контрол по спазване на изискванията от настоящата Наредба и да налагат 

глоби на нарушителите.   

             Чл.4. Наредбата не се прилага за :  

1. радиоактивни отпадъци;  

2. излезли от употреба експлозиви;  

3. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се 

прекрати разпространението на епизоотични болести;  
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Г Л А В А    В Т О Р А 

УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ 

 

Раздел І 

Задължения и отговорности на Кмета на Община Калояново 

 

 Чл.5.Кметът на общината планира, организира и контролира дейностите по 

управление на отпадъците на територията на общината, като:  

1. Разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците на територията на 

общината в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. 

2. Информация за изпълнение на програмата се предоставя на общинския съвет от кмета 

на общината до 31 март на настоящата година за предходната календарна.Същата  

информация се предоставя за сведение на РИОСВ – Пловдив. 

 Чл.6. Кметът на Община Калояново отговаря за:  

1.осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци;  

2.събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други  

инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им;  

3.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначении за общественно ползване;  

4.избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци;  

5.организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на община 

Калояново;  

6.разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Калояново най- 

малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло;  

7.организира дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци  

и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци, в т.ч. определяя местата за разполагане на необходимите елементи на системите 

за разделно събиране и местата за предаване на массово разпростанени отпадъци;  

8.изпълнение на решенията по чл.26, ал.1 от ЗУО на общите събрания на регионалните 

сдружения по чл.24, ал. 1 и съдейства за създаване на центрове за повторна употреба, 

поправка и подготовка за повторна употреба;  

9.организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл.13, ал.1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане;  

10.разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци от 

домакинствата, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на 

системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или 

анаеробно разграждане;  

11.осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци 

от домакинствата на територията на общината  

12.почистването от отпадъци на общинските пътища – осигуряване на съдове за събране 

на отпадъците и транспортирането им до съоръжения за тяхното третиране  

13.поддържа регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, 

хартия и картон на територията на община Калояново;  

14.осигуряването на информация на обществеността чрез интернет страницата на 

общината, както и друг подходящ начин;  

15.предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им.  
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 Чл.7. Кметът на община Калояново изпълнява ангажиментите си по чл.4 чрез:  

 (1)сключване на договори с Организации по оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци, притежаващи разрешение по реда на ЗУО;  

 (2)сключване на договори с други лица, притежаващи разрешение или 

регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за 

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

оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно 

разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 

околната среда;  

 (3)сключване на договори с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално  

по смисъла на чл.81 от ЗУО;  

 (4) структурни звена в администрацията на община Калояново  

 Чл.8. Кметът на Община Калояново осигурява условия, при които всеки 

притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с който е сключен писмен договор за 

предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки 

 Чл.9. Събраните от сметосъбиращите фирми твърди битови отпадъци, генерирани 

от гражданите на територията на община Калояново се транспортират за депониране на 

регионално депо  за неопасни отпадъци, с което община Калояново ина сключен договор. 

 

 

Раздел ІІ 

Права и задължения на физическите и юридическите лица, причинители и 

притежатели на битови отпадъци на територията на  

 Община Калояново 

   
Чл.10. Всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лицата по чл.5, ал.2, 

притежаващи необходимите разрешителни и регистрационни документи съгласно 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на 

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

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане, съгласно сключен писмен Договор 

с Кмета на Община Калояново, след проведена процедура по ЗОП 

Чл.11. С Договорите се урежда: 

1. Графиците, организационните  и технологични схеми за събиране на битовите отпадъци 

от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за 

обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризам, при 

стриктното  спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания; 

2.Изготвената и съгласувана с общинската  администрация, цялостна технологична и 

организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за битови отпадъци 

/БО/ и маршрути  за обслужването им, използвана техника за всеки конкретен район и 

дейност, графици за извършване на дейностите по почистване на обществените места, 

събиране и транспортиране на БО, измиване и дезинфекция на съдовете за БО.  

Чл.12. Лицата по чл.7, ал.2 са длъжни: 

1.Да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор, качествено, в съответствие с 

утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на 

санитарно-хигиенните и екологични изисквания .  

2.Да изготвят и съгласуват с общинска администрация, цялостна технологична и 

организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за БО и маршрути за 

обслужването им, използвана техника, графици за извършване на дейностите по събиране 

и транспортиране на БО, измиване и дезинфекция на съдовете за БО. 

3.Да съгласуват с общинска администрация всякакви промени в технологичната и 

организационна схема на работа.  
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4.В случаи на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, 

незабавно да уведомят общинска администрация и да предприемат необходимите 

действия за максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа.  

5.Да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените 

дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, съдове за БО и др/.  

6.Да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.  

7.Да измиват и дезинфекцират използваните съдове за БО, съгласно утвърдения график.  

8.Да водят отчет съгласно изискванията на Наредба N9/28.09.2004г., за реда за 

оформянето на документи, относно отчета и информацията за управлението на дейностите 

по отпадъците.  

Чл.13.Лицата по чл.7, ал. 2 имат право:  

1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи 

подобряване качеството на извършваните дейности.  

2. Да сигнализират общинска администрация за нарушения, по смисъла на тази наредба и  

ЗУО извършени от граждани, фирми и др. организации.  

3. Да упражняват вътрешен контрол при изпълнение на дайностите, който извършват 

Чл.14.Всички лица, които живеят или временно пребивават на територията на 

Община Калояново, както и юридическите лица, организациите и учрежденията, 

осъществяващи дейност на територията на Община Калояново, които образуват и/или са 

притежатели на битови отпадъци, заплащат годишна такса за дейностите по събиране, 

транспортиране и обезвреждане/депониране , съгласно Закона за местните дънъци и такси и  

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни 

от Община Калояново.  

 Чл.15.(1) Всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части 

от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от 

имотите /дворовете/ и определените прилежащи територии, да почистват тротоарите от 

сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с 

настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък. 

(2)Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, вкл. и 

на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят битовите си отпадъци само 

в определените за целта съдове и да не допускат разпиляване на отпадъци извън тях, като 

масово разпространените отпадъци /МРО/ и други рециклируеми отпадъци събират 

разделно и предават на определените за тази цел места. 

(3)Почистването и поддържането на чистотата на части от тротоари, площади, 

улични платна и др. терени – общинска или частна собственост, ползвани за търговска 

дейност на открито, е задължение на ползвателите. 

(4) Почистването и поддържането на чистотата, в т. ч. осигуряването на съответни 

съдове за отпадъци в паркове, градини и др. зелени площи /неразпределени като 

прилежащи територии  / е задължение на лицата, които ги стопанисват. 

(5) Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в 

райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват изгребните 

или септичните си ями. 

Чл.16. Физическите и юридически лица имат право: 

1.Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на 

дейностите по третиране на отпадъците и поддържането на чистота. 

2.Да сигнализират общинската администрация за нарушения по разпоредбите на 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и настоящата Наредба. 

3.Да сигнализират общинската администрация за неизпълнение или некачествено 

изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на 

отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината. 

4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушенията.  
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Чл.17.Забранява се:  

1.Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.  

2.Смесването на различни фракции от оползотворими компоненти, както и смесването на 

оползотворими и неоползотворими компоненти в съдовете /местата/ за разделно събиране 

на отпадъци .  

3.Изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 

обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет.  

4.Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци извън определените места.  

5.Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от производствени и селско 

стопански дейности( в т.ч треви, коренища и др. растителни отпадъци)  

6.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните /за 

разделно събиране/.  

7.Складиране на животински и растителни отпадъци на обществени места и частни 
имоти в непосредствена близост до границите на съседни имоти- не по- малко от 5 метра от 
границата;  
8.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок екологичен и 

здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, 

сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч./едрогабаритни, строителни, лесно 

запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични, медицински и др./  

9.Паленето и изгарянето на отпадъци в съдовете за смет и изхвърлянето на незагасена жар. 

10.Изгарянето на всякакви видове отпадъци, освен в случаите, когато изгарянето се 

извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, за които са издадени  

съответните разрешения.  

11.Разместването на съдове за отпадъци без съответното разрешение от общинската 

администрация.  

12.Паркирането на превозни средства по начин, който би попречил на събирането и 

извозването на отпадъците.  

13.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху съдове за отпадъци, както и 

изписването на знаци, символи и текстове по тях.  

14.Поставянето на излезли от употреба лампи, негодни за употреба батерии и 

акумулатори, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в съдове за битови отпадъци, 

както и смесването им с други отпадъци.  

15.Неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба 

акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на 

електролит от негодни за употреба акумулатори.  

16.Събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите,  

когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането,  

обстоятелства.  

17.Изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностни и 

подземни води и в канализационната система;  

18.Съхраняването или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

водещо до замърсяване на земята и почвата.  

 Чл.18.Лицата, при чиято дейност се образуват битови отпадъци  от  нежилищни 

имоти са длъжни да: 

1.Подават молба-декларация по реда на Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Калояново в срок от 1 октомври 

до 31 декември на предходната година до Кмета на  общината за броя и вместимостта  

съдовете, които ще им бъдат необходими. 

2.Изхвърлят генерираните от дейността им битови отпадъци  само в съдове  за 

съхраняване на битови отпадъци, които са декларирани, че ще се използват през годината , 

като след използването им капаците следва да се затварят плътно. 
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3.Опазват предоставените им съдове за битови отпадъци, като не допускат повреждането 

им.  

 

Г Л А В А      Т Р Е Т А 

УПРАВЛЕНИЕ НА  ОТПАДЪЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛ. БИОРАЗГРАДИМИ 

ОТПАДЪЦИ 
 

Раздел І 

Управление на отпадъците от строителство, реконструкции и разрушаване на 

сгради и други съоръжения 

 

Чл. 19. (1)Третирането и транспортирането на отпадъците и излишните земни маси 

при извършване на ново строителство и при разрушаване, реконструкция или текущ 

ремонт на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от 

изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на 

писмен договор.  

 (2)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.  

Чл.20.(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. 89 от 13.11.2012 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. 

(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) 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.  

Чл. 21.Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения 

проект, като околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци 

 

Раздел ІІ 

Управление на биоразградими отпадъци 

 

 

Чл.22.Кметът на Община Калояново организира разделното събиране и 

съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане 
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на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците и 

предаването им за компостиране или анаеробно разграждане. 

Чл.23.(1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини 

се събират разделно.  

(2)Биоотпадъците по ал. 1, както и отпадъците от зелените площи към търговски 

обекти, производствени, стопански и административни сгради се третират чрез 

компостиране или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на 

защита на околната среда.  

(3)Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците  /ЗУО/ и на Наредбата от същия закон. 

Чл.24.Растителните отпадъци от селата в Общината се третират, чрез домашно 

компостиране.  

Чл. 25. Компостирането на растителните и биоразградими отпадъци в селата се 
извършва на площадки, определени от кмета на Общината и отговарящи на санитарно- 
хигиенните и строителни изисквания.  
 

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А 

УПРАВЛЕНИЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ /МРО/ 

Раздел І 

Общи положения 

 

 Чл.26.„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. 

 Чл.27. Кметът на Община Калояново организира  дейностите по разделно събиране 

на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 

оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разпола-

гане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване 

на масово разпространени отпадъци . 

 Чл.28.Отговорността за организиране управлението на масово разпространени 

отпадъци/ МРО / се поема от производителя на продукта, в резултат на чиято употреба се 

образуват отпадъците, при условията на закона. 

 Чл.29.(1)Лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата, на които се 

образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и 

третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна 

употреба, рециклиране и/ или оползотворяване. 

 (2)Лицата по ал. 1 изпълняват задълженията си:  

1. индивидуално, или  

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.  

 (3)В случай, че изпълняват задълженията си индивидуално, лицата по ал. 1, както и 

всички техни дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните 

потребители, са задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, 

образувани в резултат на употребата на съответните продукти.  

 (4)Лицата по ал. 1 могат да изпълняват задълженията си индивидуално след 

получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО /.  

 (5)В случай, че изпълняват задълженията си чрез колективни системи се сключва 

на договор с организация по оползотворяване, притежаваща разрешение, издадено по реда 

на глава пета, раздел III от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ .  
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Раздел ІІ 

Управление на отпадъци от опаковки /ООп/ 

 

 Чл.30.Дейностите по разделно събиране , транспортиране и оползотворяване на 

отпадъци от опаковки , включително разделно събрани отпадъци от домакинствата се 

извършват от:  

 1.Лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на 

глава пета, раздели І и ІІ от ЗУО за извършване на дейности по събиране , транспортиране 

,рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на Общината;  

 2. Организации по оползотворяване, притежаващи разрешение ,издадено по реда на 

глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;  

 Чл.31. (1) Кметът  на Общината организира изпълнение на задължението си за участие 

в системите за разделно събиране като сключва договори. С договорите се урежда 

разделното събиране на отпадъците от опаковки, както и разделно събиране на смесени битови 

отпадъци от домакинствата;  

(2) Съдовете за разделно събиране на отпадъци на територията на Община 

Калояново са :  

- Жълти - за събиране на хартия и картон, пластмаса, метал; 
 

- Зелени -  за събиране на стъкло;  

 Чл.32. Притежателите на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно 

събиране, са длъжни да ги предават и/или изхвърлят на определените за целта места и съдове.  
  

 Чл.33.Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и 

административни сгради са длъжни да събират разделно получените от дейността им 

отпадъци от опаковки от хартия и картон, стъкло, пластмаси, метали на територията на обекта 

и да ги предават на лица , притежаващи разрешение по реда на ЗУО.  

 Чл.34.Всички големи обекти на територията на Община Калояново генериращи 

отпадъци от дейността си, като стопански сгради, складове за търговия, големи 

търговски вериги, обекти за търговия с хранителни стоки, търговия с нехранителни стоки, 

заведения за хранене и развлечения, ресторанти, обекти за комунални и други услуги, 

хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, сключват договор с организация по оползотворяване и/или лице притежаващо 

разрешение по чл.35 от ЗУО.  

 Чл.35. (1) Домакинствата, физическите и юридически лица, административни сгради, 

малки търговски обекти са задължени да събират отпадъците си разделно като ползват 

изградената система на Общината за разделно събиране и/или сключват 

договор/споразумение с организация по оползотворяване или лице, притежаващо документ 

по чл.35 от ЗУО;  

 (2) Договорите/Споразуменията, когато са сключени с организацията по 

оползотворяване и/или лицето притежаващо документ по чл.35 от ЗУО, обслужващи 

системата за разделно събиране на отпадъците на територията на Община Калояново са 

безвъзмездни и за двете страни при спазване на инструкция за разделяне на отпадъците;  

 Чл.36. Изискванията за ползване на съществуващата система за разделно събиране на 

oтпадъците от задължените лица са следните:  
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(1.)В жълтите контейнери за събиране на хартия, картон и пластмаса, метал се  

изхвърлят:   

1.Хартиени и картонени опаковки, кашони от велпапе, опаковъчна хартия /амбалажна хартия/ 

и др. Кашоните и кутиите се разглобяват и сгъват.Отстраняват се всички „чужди" тела като 

тиксо, стиропор, пластмасови подложки,въжета, жици и дърво;  

2.Офис хартия, картички, вестници,списания, каталози,книги, тетрадки, рекламни брошури, 

календари и др. Отстраняват се пружини, спирали и телчета, както и всякакви мостри и 

др.продукти, приложени към списанията;  

3.Бутилки от минерална вода, безалкохолни напитки, бира и др. Отстраняват се капачките и 

бутилките се смачкват с цел заемане на по-малко пространство в контейнера;  

4.Опаковки от козметични продукти;  

5.Найлон / отстранява се тиксото/, полиетиленови торбички, опаковъчно полиетиленово 

фолио. Полиетиленовите торби и опаковъчното фолио се привеждат във възможно най-малък 

обем;  

6. Пластмасови туби, съдържали водоразтворими материали;  
 

7. Алминиеви кенове от напитки, консервни кутии, алуминиево фолио;  

Всички опаковки се изпразват от хранителни остатъци и се изплакват  

 (2)В жълтите контейнери не се изхвърлят:  

1.Замърсени хартиени опаковки;  

2.Тоалетна хартия, салфетки, памперси и др.санитарни материали;  

3. Хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво;  

4. Фасове от цигари;  

5.замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти;  

6.Домакински електроуреди, части от тях, батерии и др;  

7. Опаковки от бои, лакове, машини и автомобилни масла;  

 (3)В зелените контейнери за разделно събиране на стъкло се изхвърлят:  

1.Стъклени бутилки, буркани;  

 (4)В зеленият контейнер не се изхвърлят:  

1. Керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло /тави, тенджери, кани и 

др./, епруветки, електрически крушки и газоразрядни лампи; 

2.Материали, замърсени с вредни и опасни вещества;  

3.Прозоречно стъкло;  
  
 Чл. 37.Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и всички техни 

дистрибутори, включително лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са 

задължени да приемат обратно на мястото на продажбата отпадъците, образувани в резултат на 

употребата на съответните продукти.  

 
 Чл. 38. Забранява се:  

1. Изхвърляне на отпадъци от опаковки в съдовете за битови отпадъци;  

2. Повреждане на съдовете за разделно събиране на отпадъците;  

3. Кражбата на отпадъци от съдовете за разделно събиране;  

4.Изгаряне или друг вид нерегламентиран начин на третиране на отпадъци от опаковки 

и разделно събрани отпадъци от домакинствата;  
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Раздел ІІІ 

Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства 

/ ИУМПС / 

 

 Чл. 39.(1) Кметът на Общината:  

1. определя местата за обособяване на общинските площадки за събиране и съхраняване 

на ИУМПС на територията на общината в съответствие с общинската Програма за 

управление на отпадъците.  

2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, и предаването им в центровете за 

разкомплектоване, за което уведомява звеното „КАТ – Пътна полиция„ или областна 

дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.  

 (2)Кметът на Общината извършва дейностите по ал.1, като сключва договор със: 

 1. организация по оползотворяване на ИУМПС;  

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.  

 Чл. 40. Собствениците на ИУМПС:  

 (1)са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в 

центрове за разкомплектоване;  

 (2)с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно чл. 

18, ал. 2 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и 

спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях 

(ДВ,бр. 31 от 2000 г.),наричана по-нататък "Наредба № I-45 от 2000 г.", са длъжни да ги 

предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване.  

 (3)Собствениците на излезли от употреба МПС подават декларация по образец в 

съответното кметство, удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде 

на площадка за съхраняване или център за разкомплектоване .  

 (4)могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на 

съсобствени имоти до предаването им на местата по ал.1.  

 (5)  Операторът на центъра за разкомплектоване и/или операторът на площадка за 

събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за 

разкомплектоването му по чл.19, ал.1 от Наредба за излезлите от употреба моторни 

превозни средства.  

 Чл.41.(1)Кметът на община назначава комисия, съгласувано с районните 

полицейски управления за установяване на ИУМПС (излезли от употреба моторни 

превозни средства) и на техните собственици в състав:  

1. Служител от съответния район;  

2. Инспектор от районното управление на полицията;  

3. Служител от Организацията за оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има 

подписан договор и/или неин подизпълнител;  

4. Представител на Общинска администрация – Калояново.  

 (2)Предписанието към собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани по 

тротоарите, улиците, площадките, откритите обществени паркинги, зелените площи или  

други терени държавна или общинска собственост, се залепва на видно място на 

моторното превозно средство.  

 (3)За извършените предписания по ал. 2 се съставя констативен протокол за 

техническото състояние на излязло от употреба моторно превозно средство в 3 (три) 

екземпляра съгласно образец, който се подписва от членовете на комисията. При 

поискване  16 екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на 

упълномощено от него лице.  

 (4)Изискването за връчване на предписанието за преместване на превозното 

средство в тримесечен срок се счита изпълнено със залепването му на моторното превозно 

средство Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената на 
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предписанието дата на поставяне и изтича в 24:00 часа на последния ден от тримесечния 

срок.  

 (5)В случай че собственикът е известен и същият не изпълни предписанието за  

преместване по ал.2, комисията по ал.1 съставя акт за установяване на административно 

нарушение.  

 (6)Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост,  

не спира изпълнението на предписанието по ал.2;  

  Чл.42.За неизпълнение на предписанието по ал.2 на предходния член, комисията 

съставя протокол за преместване и ИУМПС се транспортира до площадка за събиране и 

съхраняване от Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има 

подписан договор и/или неин подизпълнител.  

 Чл.43.(1)При приемането на ИУМПС в площадка за събиране и съхраняване, 

фирмата, която го стопанисва извършва отбелязване върху протокола за техническо 

състояние на автомобила и прави вписване в „Отчетна книга” по реда на Наредба № 2 от 

22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  

 (2)Организацията по оползотворяване на ИУМПС, с която Общината има подписан 

договор и/или неин подизпълнител незабавно уведомява сектор „Пътна полиция” и 

съответното ОД на МВР за репатрираните и предадени за съхраняване ИУМПС, като 

представи описанието на автомобила и адреса на последното му паркиране.  

 (3)ИУМПС се съхраняват в площадка за съхраняване. Те се предават за 

разкомплектоване в център не по-рано от 14 дни от датата на приемането им. 

Ликвидацията и разкомплектоването се извършват съобразно чл. 143 от Закона за 

движението по пътищата.  

 (4)В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на 

автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати 

разходите по принудителното преместване и съхранението.  

 (5)В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, то ИУМПС се 

предава за разкомплектоване.  

 Чл.44. Забранява се:  

 (1)предаването или изхвърлянето на отпадъци от МПС по начини, различни от 

предвидените в наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;  

 (2)предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по 

реда на чл. 67 от ЗУО, или комплексно разрешително издадено по реда на глава седма, 

раздел II от Закона за опазване на околната среда.  

 (3)съхраняването на ИУМПС на имоти общинска собственост. 

 

 

Раздел ІV 

Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване / ИУЕЕО / 

 

 Чл.45.(1)Кметът на общината отговаря за разделното събиране на ИЕЕУО като 

организира изпълнението на задължението си за участие в системите за разделно събиране 

на ИУЕЕО, като сключва договори с:  

1. организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или  

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или  

3. 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.  

 Чл.46.(1)За събиране на ИУЕЕО от бита кметът на общината изготвя и утвърждава 

съвместно с лицата по чл.43 ал.1  от Наредбата график, който следва да съдържа най-
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малко две дати годишно. Графикът се обявява чрез местните средства за масово 

осведомяване или на интернет страницата на общината.  

 Чл.47.Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители, са 

длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация 

за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, 

образувано в бита и/ или други налични места за предаване на ИУЕЕО.  

 Чл.48.(1)Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители, са задължени:  

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО, образувано в 

бита, в същото количество, от сходен вид и изпълняващо същите функции, както и 

закупеното от потребителя;  

2. да поставят съдове за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, на територията на обекта, 

където извършват продажбата.  

 (2)Дистрибуторите и лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните 

потребители с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2, определена за ЕЕО, в 

търговския обект или на входа на обекта са длъжни да приемат без заплащане много 

малки по размер ИУЕЕО (при които нито един външен размер не надвишава 25 cm), без 

крайните потребители да са задължени да закупуват ЕЕО от подобен вид.  

 (3)Приемането на ИУЕЕО по ал. 1, т. 1 и ал. 2 да се извършва в цялата 

продължителност на работното време на обекта.  

 (4)Лицата по ал. 1 и 2 могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което:  

1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве и безопасността 

на лицата, които работят с него;  

2. оборудване, което не съдържа своите основни компоненти;  

3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.  

 Чл. 49. Забранява се:  

 (1)чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби  

12 и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки.  

 (2)депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на 

отпадъците, получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на 

рециклиране и/или оползотворяване.  

 (3)нерегламентираното изхвърляне на ИУЕЕО;  

 (4)изхвърлянето на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

обозначено с маркировка за разделно събиране в съдовете за битови отпадъци. 

 

 

Раздел V 

Управление на дейностите с негодни за употреба батерии и акумулатори 

 / НУБА / 

 

 

  Чл.50. Кметът на община Калояново организира дейностите по разделно събиране 

на портативни и автомобилни НУБА съгласно разпоредбите на Наредба за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.  

  Чл.51.(1)За изпълнение на задължението по чл.41, кметът сключва договори с:  

 1. организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда 

на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или  

 2. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на 

съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 

раздел II от ЗООС.  
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 (2)Договорите трябва да съдържат най-малко следните условия:  

 1. изисквания към системата за разделно събиране на НУБА от домакинствата, в т. ч. 

обслужваното население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно 

събиране на отпадъците, честота на обслужване;  

 2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на  

територията на общината;  

 3. задълженията и начина за предоставяне на информация на гражданите на съответната 

община по прилагане на системата за разделно събиране, провеждане на образователни и 

информационни кампании и работа с обществеността;  

 4. задължение на лицата по чл.51 ал.1 е да предоставят на кмета на общината най-малко 

веднъж годишно информация за събраното количество НУБА на територията на 

общината.  

 Чл.52.Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни 

батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни места за 

поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за употреба батерии и 

акумулатори от същия вид.  

 Чл.53.Системите за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятстват 

функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за 

разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.  

 Чл. 54. Забранява се:  

 (1) изхвърлянето на НУБА в съдовете за битови отпадъци;  

  (2) нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА;  

 (3)депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий 

или олово;  

  (4)депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и 

на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по 

друг начин.  

 

Раздел VІ 

Управление на дейностите с отработени масла и отпадъчни нефтопродукти 

 

 Чл.55. (1) Кметът на общината:  

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

Калояново, като не възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация 

за оползотворяване, както и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;  

 2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на излезли от 

употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.  

 (2)Кметът на общината информира гражданите на територията на община 

Калояново за местата по т.1 на предходната алинея, както и за условията за приемане на 

отработените масла.  

 Чл.56. Кметът извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:  

  (1)по т. 1 - когато местата за смяна на отработени моторни масла са разположени 

върху общински имот, и  

 (2) по т. 2- когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране 

на отработени масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане с:  

 1. организации по оползотворяване на отработени масла;  

 2. лица, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално;  

 3. други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, регенериране и/или оползотворяване на отработени масла, и/или 

комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.  

 Чл. 57. Забранява се:  
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 (1)Изоставянето, изхвърлянето или друга форма на нерегламентирано 

обезвреждане на отработени моторни масла;  

 (2)Изхвърлянето на отработени масла в повърхностните и подземните води, в 

канализационните системи;  

 (3)Съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по начин, който 

води до замърсяване на почвата;  

 (4) Нерегламентираното изхвърляне на отпадъците, образувани от извършването на 

дейоности по третиране и транспоритране на отработени масла;  

 (5) Изхвърлянето на отработени масла в съдове за събиране на битови отпадъци;  

 (6) Депонирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;  

 (7) Нерегламентираното третиране и транспортиране на отработени масла;  

 (8) предаването на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти на лица, които не 

притежават документ по чл.35 от ЗУО;  

 (9) извършването на смяна на отработени масла на места, които не са оборудвани 

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

 

 

Раздел VІІ 

Управление на дейностите с излезли от употреба гуми /ИУГ/ 

 

 Чл. 58. (1) Кметът на общината:  

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства 

дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на 

лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за 

местоположението им и условията за приемане на ИУГ;   

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

предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане.  

 (2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:  

1. по т. 1 - когато местата за смяна на ИУГ са разположени върху общински имот, и  

2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и 

съхраняване на ИУГ и предаването им на инсталации за оползотворяване и/или 

обезвреждане с  

а) организация по оползотворяване на ИУГ  

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

индивидуално.  

 (3)За извършване на дейности по ал. 1, т.2 кметът на общината сключва договор с 

лица, които притежават съответният документ по чл. 35 от ЗУО за извършване на 

дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане 

на ИУГ.  

 (4) Всички лица, които извършват смяна на ИУГ на територията на община 

Калояново се задължават на всеки шест месеца да подават информация за количеството 

им до Кмета на община Калояново.  

 (5) Дейностите по оползотворяване или обезвреждане трябва да се изпълняват по 

начин, по който да се предотвратява възможно вредно въздействие върху човешкото 

здраве и околната среда.  

   Чл. 59. Забранява се:  

1.изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане на ИУГ;  

2.изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното 

разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/;  

3.депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с 

външен диаметър, по-голям от 1400 мм;  
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4.предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не притежават  

документ по чл.35 от ЗУО.  

 

 

Г Л А В А  П Е Т А  

УПРАВЛЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  С  ОТПАДЪЦИ  ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ 

МЕТАЛИ /ОЧЦМ / 

 

 Чл.60. (1)Дейностите по приемане, съхранение и третиране на отпадъци от черни и 

цветни метали се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) 

 (2)Площадките, на които се извършват дейностите по ал. 1, както и самите 

дейности, трябва да отговарят на изискванията и разпоредбите на ЗУО и подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му.  

 Чл.61.(1)Предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали 

/ОЧЦМ/, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и 

електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 

инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, 

включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и 

всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като 

пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или 

воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или 

части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, 

издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен 

договор.  

 (2)Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие 

на декларация за произход.  

 (3)(В сила от 14.07.2014 г.) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се 

извършва на площадки за разделно събрани отпадъци от домакинствата или чрез 

кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, организирани от кмета на 

общината, безвъзмездно за всяка от страните.  

 (4) Сертификатът и деклaрацията за произход на ОЧЦМ се попълват по образец, 

утвърден от министъра на околната среда и водите.  

 (5)Отпадъците по ал. 1 се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от 

останалите ОЧЦМ.  

 (6) Информация по ал.3 на предходния член се оповестява на интернет страницата 

на община Калояново и се актуализира при всяка промяна от Главен експерт „ЗГВрЕ”.  

 

 

Г Л А В А   Ш Е С Т А 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Чл.62.Отпадъците от лечебните заведения са твърди и /или течни, генерирани в 

резултат от следните медицински дейности: 

1. диагностика; 

2. наблюдение; 

3. лечение; 

4. профилактика; 

5. рехабилитация; 

6. изследвания, извършвани в лабораторни и научни центрове. 

Чл. 63.(1)Отпадъците от лечебните заведения се класифицират като опасни въз 

основа на едно или комбинация от следните свойства : съдържание на инфекциозни 
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микроорганизми; цитотоксичност или генотоксичност, свързани със свойствата 

мутагенност, токсичност на репродукцията; съдържание на токсични химикали, 

притежаващи оксидиращи, дразнещи, корозивни, запалими свойства; съдържание на остри 

предмети. 

(2)Към опасните отпадъци от лечебните заведения се включват : инфекциозни 

отпадъци; използвани остри предмети; патолого-анатомични отпадъци; фармацефтични, 

вкл. цитотоксични и цитостатични отпадъци; отпадъци, съдържащи химични вещества и 

препарати; отпадъци, съдържащи тежки метали. 

Чл.64.Всички отпадъци, генерирани от лечебните заведения се събират и 

съхраняват разделно, в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства, при 

мястото на образуване, с цел тяхното екологосъобразно обезвреждане; безопасност на 

персонала и минимизиране на вредите за околната среда и гражданите . 

Чл. 65. Обезвреждането на отпадъците от лечебните заведения се извършва от лица 

притежаващи Разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците чрез: 

1. химична дезинфекция; 

2. микровълнова дезинфекция;  

2. автоклавиране; 

3. изгаряне. 

Чл.66.Всички отпадъци, генерирани от лечебните заведения се предават за 

последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи за този вид 

дейност, съгласно  чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 

 

 

Г Л А В А   С Е Д М А 

 

Раздел I 

КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

Чл.67.(1)Кметът на Община Калояново и/или оправомощени от него длъжностни 

лица от общинска администрация контролират:  

1. дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, 

съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; 

2. дейностите по депониране на производствени неопасни отпадъци на 

регионалното Депо за неопасни отпадъци 

3. площадките за дейностите с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/;  

4. изпълнението на всички изисквания и задължения, произтичащи от тази Наредба 

от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на чистотата спазването на  

изискванията, определени с нея.  

Чл. 68. (1) Контролните органи извършват проверки по документи и/или проверки 

на място съобразно своята компетентност ежедневно – превантивно и/или при подадени 

сигнали в общинската администрация за нарушения .  

(2)Длъжностното лице, осъществяващо проверката на място, има право:  

1.на достъп в помещенията, в които се извършва контролираната дейност;  

2.да изисква представянето на документите, които съгласно нормативните 

изисквания трябва да се намират в мястото на проверката;  

3.да изисква писмени и устни обяснения от всеки, който работи за проверяваното 

лице;  

4.да привлича експерти в съответната област, когато проверката е сложна или 

изисква специални знания.  

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

удостоверяващи спазването на установените изисквания, на проверяваното лице се 

определя 7-дневен срок за представянето им.  
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Чл.69. При извършване на проверките контролните органи съставят Констативни 

протоколи и/или Актове за установяване на административни нарушения. При констати-

рани нарушения контролните органи дават задължително предписание и определят срок за 

отстраняване на нарушенията.  

 

 

Раздел II  

Административни  нарушения  и наказания 

 

 Чл.70 (1) / отменен с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г./ 

  (2) /нова с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г/ Наказва се с глоба от 

300 до 1 000 лв. физическо лице, което: 

1. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

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

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

такива се изискват; 

3. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 

съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно хипотезите на чл. 44, 

ал. 2 от Наредбата; 

4. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 

събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени 

битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, 

затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в 

конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на 

съответните масово разпространени отпадъци; 

5. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

6. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 

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

му е възложено тяхното обслужване. 

(3) /нова с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г/ Наказва се с глоба от 1400 

до 4000 лв. физическо лице, което:  

1. Предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 или 

откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;   

2. Предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно 

разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;  

3. Извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по 

Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;  

4. Предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.   

5. Получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата стойност на 

сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.” 

(4) /нова с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г/) Наказва се с глоба от 2000 

до 5000 лв. физическо лице, което: 

1. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано 

третиране на отпадъци;   

2. Нарушава изискванията на чл. 7 от Регламент (EО) № 850/2004  на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични 

замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.” 

 

 

 

https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p32299799
https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p6760499
javascript:%20Navigate('чл39_ал2');
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javascript:%20NavigateDocument('ТЗ_1991');
javascript:%20Navigate('чл39_ал1');
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  Чл.71./изменен с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г./  (1) Наказва се с 

имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец или юридическо 

лице, което:   

1. Изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, 

различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по 

чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси;   

2. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 

неопасни отпадъци.   

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец 

или юридическо лице, което:   

1. Изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;   

2.Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 

опасни отпадъци.  

 Чл.72.(1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове, съставени от 

длъжностните лица, определени със заповед на Кмета на Община Калояново.  

 (2)Въз основа на съставените актове Кметът на Общината издава наказателни 

постановления.  

 (3)Установяването на нарушенията, издаването, връчването и обжалването на 

издадените наказателни постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за 

административните нарушения и наказания (ЗАНН).  

 Чл.73.Наказателните постановления подлежат на обжалване пред Районен съд - 

гр.Пловдив чрез Община Калояново.  

 Чл.74.Освен глобите, нарушителите заплащат и разходите, свързани с 

установяване и отстраняване на нарушенията.  

 Чл.75./изменен с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г./За явно маловажни 

случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за 

това органи налагат на място глоба в размер от 10 (десет) до 50 (петдесет) лева.  

 Чл.76.(1) При повторно нарушение от същия вид размера на глобата се удвоява.  

 (2)Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила 

на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия 

вид.  

 (3)За нарушения, извършени при осъществяване на дейността на предприятия, 

учреждения, организации и търговски дружества, заведения и други търговски обекти, 

административно-наказателна отговорност носят работниците или служителите, които са 

ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат 

извършени. повече от максимално определения размер на глобата съгласно настоящата 

наредба.  

 Чл.77. /изменен с Решение № 81, Протокол № 10/25.06.2020г./ Който не допусне 

длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не 

предостави на контролните органи документи или информация с цел възпрепятстване на 

проверката, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева , освен ако извършеното не 

представлява нарушение на разпоредбите на ЗУО или престъпление. 

 Чл.78.Административно-наказателната отговорност по настоящата наредба се 

носи, доколкото такава отговорност за същото нарушение не е реализирана по реда, 

предвиден в закон или друг нормативен акт 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ  

 

§ 1. По смисъла на Закона за управление на отпадъците и настояща Наредба за 

управление на отпадъците на Община Калояново:  

javascript:%20NavigateDocument('ЗМДТ_1997#чл67_ал8');
javascript:%20NavigateDocument('ЗМДТ_1997');
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1. „Биомаса“ са продукти, състоящи се от растителни материали от селското и 

горското стопанство, които могат да се използват като гориво с цел оползотворяване на 

енергийния им потенциал, както и следните отпадъци:  

а) растителни отпадъци от горското и селското стопанство;  

б) растителни отпадъци от хранителната промишленост, при условие че получената при 

изгарянето им топлинна енергия се оползотворява;  

в) влакнести растителни отпадъци от производството на целулоза от дървесина и 

производство на хартия от целулоза, при условие че се изгарят съвместно на мястото на 

образуването им и получената в резултат топлинна енергия се оползотворява; 

д) дървесни отпадъци, включително дървесни строителни отпадъци, с изключение на тези, 

които вследствие обработката им с препарати за дървесна защита или покрития могат да 

съдържат халогенирани органични съединения или тежки метали.  

2. „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за 

обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на 

хранително-вкусовата промишленост.  

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

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

картон и други.  

4. „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от 

домакинствата“.  

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

третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три 

години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – за отпадъци, 

предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото 

здраве и околната среда.  

6. „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци, които се образуват след употре-

ба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление.  

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

дейността има като вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

Приложение № 1 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по обезвреждане. 

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

свойства, посочени в приложение № 3.  

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

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

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

отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката 

като цяло. Приложение № 2 съдържа неизчерпателен списък на дейностите по 

оползотворяване.  

10. „Оползотворяване на материали“ е всяка дейност по оползотворяване с 

изключение на оползотворяване на енергия и преработване в материали, които се 

използват като гориво.  

11. „Оползотворяване на материали от строителни отпадъци“ са всички дейности 

по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване 

на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. 

Оползотворяването включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, 

рециклирането или друго материално оползотворяване.  

12. „Организация по оползотворяване“ е юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя 

печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.  
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13. „Отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се 

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

14. „Отпадъци от домакинствата“ са отпадъците, образувани от домакинствата.  

15. „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.  

16. „Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер“ са отпадъци от черни и 

цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, 

в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците 

от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти 

за отдих и забавления.  

17. „Отработени масла“ са всички смазочни или индустриални масла на минерална 

или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като 

отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични 

масла. 

18. „Повторна употреба“ е всяка дейност, чрез която продуктите или компонентите, 

които не са отпадъци, се използват отново за целта, за която са били предназначени.  

19. „Повторно нарушение“ е нарушение, което е извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за 

нарушение от същия вид.  

20. „Подготовка за повторна употреба“ са дейностите по оползотворяване, 

представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или 

компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат 

използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка.  

21. „Подобни отпадъци“ са отпадъците, които по своя характер и състав са 

сравними с отпадъците от домакинствата, с изключение на производствени отпадъци и 

отпадъци от селското и горското стопанство.  

22. „Предварително съхраняване“ е дейност по съхраняване на отпадъци при 

мястото на образуване до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се 

подготвят за последващо транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или 

обезвреждане.  

23. „Предотвратяване“ са мерките, взети преди веществото, материалът или 

продуктът да стане отпадък, с което се намалява:  

 а) количеството отпадъци, включително чрез повторната употреба на продуктите 

или удължаването на жизнения им цикъл;  

 б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху околната среда и 

човешкото здраве, или  

 в) съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите.  

24. „Притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или физическото или 

юридическото лице, в чието владение се намират те.  

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

дейност се образуват отпадъци (първичен причинител на отпадъците), или всеки, който 

осъществява предварителна обработка, смесване или други дейности, водещи до промяна 

на свойствата или състава на отпадъка.  

26. „Производител на продукта“ е физическо или 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.  

27. „Производствени отпадъци“ са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица.  

28. „Пускане на пазара“ е първото предоставяне на продукта на разположение на 

друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел на територията на Република България, 
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както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от 

дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.  

29. „Разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по 

вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране.  

30. „Разширена отговорност на производителя“ е екологичен принцип, прилаган 

като съвкупност от мерки с цел намаляване на общото въздействие върху околната среда 

от даден продукт чрез въвеждане на задължения и отговорности за производителя на 

продукта по време на целия му жизнен цикъл и по-специално за ограничаване на 

съдържанието на опасни вещества, обратно приемане, повторна употреба, рециклиране, 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, получени в резултат на употребата на 

продукта.  

31. „Регенериране на отработени масла“ е всяка дейност по рециклиране, чрез 

която могат да се произведат базови масла чрез рафиниране на отработени масла, по-

специално чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на окисление и добавките, 

съдържащи се в тези масла.  

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

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

или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва 

оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се 

използват като горива или за насипни дейности.  

33. „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1 от Търговския закон.  

34.„Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, 

съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 

2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ ЕО за установяване 

на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква „а)“ от Директива 75/442/ЕИО на 

Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на 

опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ ЕИО на 

Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.  

35. „Следексплоатационни грижи за депо за отпадъци“ са дейностите по поддръжка 

на площадката на депото след неговото закриване, осъществяване на контрол и 

наблюдение на параметрите на околната среда (мониторинг) и отстраняване на евентуални 

отрицателни последици от въздействието на депото върху околната среда и човешкото 

здраве за определения от компетентните органи следексплоатационен период на депото.  

36.„Събиране“ е натрупването на отпадъци, включително предварителното 

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

съоръжение за третиране на отпадъци.  

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

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

а) три години – при последващо предаване за оползотворяване;  

б) една година – при последващо предаване за обезвреждане.  

38. „Транспортиране“ е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го 

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

самостоятелна дейност.  

39. „Третиране на отпадъците“ са дейностите по оползотворяване или 

обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.  

40. „Търговец“ е всяко физическо или юридическо лице, което действа от свое име 

и за своя сметка при закупуване и последваща продажба на отпадъците, включително тези 

търговци, които физически не притежават отпадъците.  

41. „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането 

и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези 

дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в 

качеството на търговец или брокер.  
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§ 2.Закона за управление на отпадъците и  настояща Наредба за управление на 

отпадъците на Община Калояново въвежда изискванията на:  

1. Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 

2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 

ноември 2008 г.);  

2. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 

2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна 

на Директива 91/157/ЕИО;  

3. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 

2000 г. относно изгарянето на отпадъците;  

4. Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци;  

5. Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 

г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО);  

6. Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 

г. относно опаковките и отпадъците от опаковки;  

7. Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 

2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства. 

 

ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

  § 1. Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата 

на територията на Община Калояново е приета с Решение № 288, взето с Протокол № 34 

от 29.05.2014 г. на Общински съвет – Калояново. 

  § 2.  С приемането на настоящата Наредба от Общински съвет – Калояново се 

отменя действието на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община 

Калояново, приета с решение № 202 взето с протокол № 25/29.10.2009 г. на Общински 

съвет – Калояново. 

 

НОВИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ  

§ 1. В Глава Седма, Раздел Втори „Административни нарушения и наказания” в 

чл.70 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се отменя. 

2. Създава се ал. 2: 
„(2) Наказва се с глоба от 300 до 1 000 лв. физическо лице, което: 

8. изхвърля отпадъци на неразрешени за това места; 

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

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

такива се изискват; 

10. не предаде излязло от употреба моторно превозно средство на площадки за 

съхраняване или в центрове за разкомплектоване, съгласно хипотезите на чл. 44, 

ал. 2 от Наредбата; 

11. изхвърля масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 

събиране съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, в контейнери за смесени 

битови отпадъци или ги смесва с други материали или отпадъци по начин, 

затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, когато в 

конкретното населено място е създадена система за разделно събиране на 

съответните масово разпространени отпадъци; 

https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p32299799
https://legislation.apis.bg/doc/559413/0/#p6760499
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12. не изпълнява разпоредбите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване 

на строителни отпадъци; 

13. изхвърля битови отпадъци в съдове за разделно събиране. 

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

му е възложено тяхното обслужване.” 

 3. Създава се ал.3: 

„(3) Наказва се с глоба от 1400 до 4000 лв. физическо лице, което:  

6. Предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход по чл. 39, ал. 2 или 

откаже да попълни такава или е попълнило неверни сведения в декларацията;   

7. Предава ОЧЦМ с битов характер на лице без разрешение или комплексно 

разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;  

8. Извършва дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и/или ИУМПС без регистрация по 

Търговския закон или без разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;  

9. Предава ОЧЦМ, които нямат битов характер, в т.ч. по чл. 39, ал. 1 от ЗУО.   

10. Получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата стойност на 

сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.” 

4. Създава се ал.4: 

“(4) Наказва се с глоба от 2000 до 5000 лв. физическо лице, което: 

3. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано 

третиране на отпадъци;   

4. Нарушава изискванията на чл. 7 от Регламент (EО) № 850/2004  на Европейския 

парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични 

замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО.” 

 

§ 2. В Глава Седма, Раздел Втори „Административни нарушения и наказания”  чл.71 

се изменя и така: 

„чл.71 (1) Наказва се с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен 

търговец или юридическо лице, което:   

1. Изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места или в съдове или торби, 

различни от определените от общината за измерване на количество битови отпадъци по 

чл. 67, ал. 8 от Закона за местните данъци и такси;   

2. Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 

неопасни отпадъци.   

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. едноличен търговец 

или юридическо лице, което:   

1. Изхвърля опасни отпадъци на неразрешени за това места;   

2.Нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на 

опасни отпадъци” 

 

§ 3. В Глава Седма, Раздел Втори „Административни нарушения и наказания”  в 

чл.75 думите „предупреждение и/или” се заличават. 

 

§ 4. В Глава Седма, Раздел Втори „Административни нарушения и наказания”  в 

чл.77 след думите „се наказва с глоба от 200 до 1000 лева” се поставя запетая и се добавят 

думите „освен ако извършеното не представлява нарушение на разпоредбите на ЗУО или 

престъпление”. 

 

§ 5. Създава се нов параграф в Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на 

чистотата на територията на  Община Калояново ,приета с Решение № 288, взето с 

Протокол № 34/29.05.2014 г.на ОбС Калояново, отразяващ настоящото изменение. 
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§ 6. Тази наредба влиза в сила три дни след публикуването ѝ на официалната интернет 

страница на Община Калояново. 

 

I.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за управлението на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на 

територията на  Община Калояново е приета на заседание на Общински съвет – Калояново 

с Решение № .........., взето с Протокол № ............../......................г.  

 

II. Наредбата се публикува на официалната интернет страница на Община Калояново след 

влизане в сила на решението, с което е приета. 

 

III. Възлага на Кмета на Община Калояново, изпълнението на това решение. 

 

 

 


