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Мотиви и Проект 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
управление на отпадъците на територията на община 

Кричим, приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 от 
13.06.2013 г. на Общински съвет при община Кричим

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните 
актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на 
обществеността в община Кричим в регламентирания 30-дневен срок, считано от 
12.07.2019 година от обявяването на интернет страницата на Община Кричим: 
www.krichim.bg, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, 
препоръки и др., по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  
управление на отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, 
взето с протокол № 15 от 13.06.2013 г., посл. изменена с Решение № 308, взето с 
Протокол № 35 от 12.06.2018г. на Общински съвет при община Кричим, като такива 
могат да бъдат предоставяни на e-mail: kmet_krichim@abv.bg, или в деловодството на 
Общински съвет и/или Община Кричим на адрес: п.к. 4220 гр. Кричим, общ. Кричим, 
обл. Пловдив, пл. „Обединение” № 3. 

МОТИВИ:

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 
към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с 
протокол № 15 от 13.06.2013 г., посл. изменена с Решение № 308, взето с Протокол № 
35 от 12.06.2018г. на Общински съвет при община Кричим, прилагаме съответните 
мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба за  управление на отпадъците на територията на община Кричим

1. Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Кричим 
/Наредбата/ е приета с Решение № 149, взето с протокол № 15 от 13.06.2013 г., посл. 
изменена с Решение № 308, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018г. на Общински съвет 
при община Кричим.  
 От последното изменение на Наредбата, в Закона за управление на отпадъците 
са приети много изменения, които са обнародвани в 6 броя на Държавен вестник. Извън 
измененията на ЗУО, множество изменения са настъпили и в подзаконовите 
нормативни актове, третиращи обществените отношения свързани със събиране, 
съхраняване, преработване и/или обезвреждане на масово разпространените отпадъци, 
а именно: Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори; Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване; Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 
средства; Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки; Наредбата за 
отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; Наредбата за изискванията за 
третиране на излезли от употреба гуми; Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и др. 
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 Предвид гореизложеното действащата към момента Наредба на община Кричим 
в някои текстове противоречи на нормативните актове, уреждащи дейностите, свързани 
с управление на отпадъците. С това се създават предпоставки за неправилно 
приложение на подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на 
Община Кричим, което може да доведе до издаването на незаконосъобразни 
административни актове, в изпълнение на правомощията, регламентирани със 
специалния закон и подзаконовите нормативни актове.  

Това налага синхронизиране на Наредбата с действащата нормативна уредба от 
по-висша степен.

2. Необходимо е да бъде актуализирана действащата наредба, поради 
противоречие на някои от разпоредбите й с чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО. Предвидените в 
чл. 19, ал. 1 и ал. 2; чл. 21, ал. 2 и ал. 3; чл. 24, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл. 40, ал. 1 
дейности, свързани с събирането и транспортирането на отпадъци противоречат на чл. 
35, ал. 2, т. 2 от ЗУО, според който за събиране и транспортиране на отпадъци по 
смисъла на §1, т. 41 и т. 43 от ДР на ЗУО разрешение не се изисква. За тези дейности е 
въведен регистрационен, а не разрешителен режим. Отделно от това в някои от 
изброените по-горе алинеи са цитирани подзаконови нормативни актове, които към 
настоящия момент са отменени.  

3. В чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от местната наредба са предвидени санкции, които са с по-
висок минимум и максимум, от предвидените в ЗУО за същите нарушения. 

ІІ. Цели, които се поставят:
1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на Община Кричим има за цел да синхронизира 
действащата Наредба и да я приведе в съответствие с нормативни актове от по-висока 
степен. 

2.  Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху 
човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху 
дейностите, свързани с отпадъците. 

ІІІ. Финансови средства: 
Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Кричим, ако това се наложи, същите ще бъдат осигурени от 
средства от общинския бюджет. 

ІV. Очаквани резултати:
Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с 

приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и 
създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба. 

Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на ефикасно управление 
на отпадъците и по-чиста екологична среда.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление 

на отпадъците на Община Кричим ще синхронизира подзаконовата нормативна уредба, 
действаща на територията на община Кричим в засегнатата област и с норми на 
Европейския съюз, в чието изпълнение са приети и действат нормативните актове от 
по-висока степен, с които е съобразено и предложеното изменение на Наредбата.  

VІ. Правни основания: 
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за управление на 

отпадъците на Община Кричим се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за 
управление на отпадъците, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
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Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните 
актове. 

ПРОЕКТ:

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, при 
спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния 
кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет при 
община Кричим,  

РЕШИ: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  управление на 
отпадъците на територията на община Кричим, приета с Решение № 149, взето с 
протокол № 15 от 13.06.2013 г., посл. изменена с Решение № 308, взето с Протокол № 
35 от 12.06.2018г. на Общински съвет при община Кричим, както следва: 

§ 1. Изменя и допълва чл. 5, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата, които 
придобиват следната редакция: 

„чл. 5, ал. 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 ЗУО. 

ал. 3. Случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния 
причинител на отпадъците по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, 
както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във 
веригата за събиране и третиране, се определят с наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 43 от 
ЗУО, без това да засяга прилагането на Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан по-
нататък „Регламент (ЕО) № 1013/2006". 

ал. 4. Лицата, които събират и транспортират отпадъци, ги предават за третиране 
в подходящи инсталации, като спазват разпоредбите на ЗУО.“  

§ 2. Изменя и допълва чл. 15, ал. 2 от Наредбата, който придобива следната 
редакция: 

„чл. 15, ал. 2 Предаването и приемането на производствените, строителните и 
опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, 
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по 
чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно 
наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.“ 

§ 3. Изменя и допълва чл. 17, ал. 1 от Наредбата, който придобива следната 
редакция: 

„чл. 17, ал. 1 Масово разпространени отпадъци са: 
- отпадъци от батерии и акумулатори; 
- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
- отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; 
- отпадъци от моторни превозни средства, излезли от употреба моторни превозни 

средства, компоненти и материали от МПС и ИУМПС; 
- отпадъци от опаковки; 
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- излезли от употреба гуми“ 

§ 4. Изменя и допълва чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

„чл. 19, ал. 1. Дейностите по събиране, съхраняване, преработване и/или 
обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да извършват 
само лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ по чл. 35 за съответната дейност по ЗУО и/или комплексно разрешително, 
издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

ал. 2. Лицата по ал. 1, са длъжни да осъществяват конкретната дейност, в 
съответствие с разпоредбите на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за 
употреба батерии и акумулатори.“ 

§ 5. Изменя и допълва чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

„Чл. 20, ал. 1. Кметът на общината:
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни 

НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като 
сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено 
по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или

б) 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.

Ал. 2. С договорите по ал. 1, т. 2 се определят най-малко:
1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и 

автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, 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 
портативни и автомобилни НУБА на територията на съответната община;

3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на 
съответната община по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и 
автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и 
работа с обществеността;

4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на 
информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията 
на общината.“ 

§ 6. Изменя и допълва чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

„чл. 21, ал. 2. Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване 
и/или обезвреждане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, имат право да 
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извършват само лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност по ЗУО и/или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

Ал. 3. Лицата по ал. 2 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 
съответствие с разпоредбите на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване.“ 

§ 7. Изменя и допълва чл. 22 от Наредбата, който придобива следната 
редакция: 

„Чл. 22. ал. 1. Кметът на общината:
1. оказва съдействие на организациите по оползотворяване и на лицата, които 

изпълняват задълженията си индивидуално, в т. ч. определя местата за разполагане на 
необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на 
ИУЕЕО;

2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за 
разделно събиране на ИУЕЕО по чл. 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, като сключва договори със:

а) организации по оползотворяване на ИУЕЕО, и/или
б) лица, които изпълняват задълженията си индивидуално, и/или
в) други лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО, за извършване на дейности 

по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на 
територията на съответната община.

Ал. 2. Договорите с лицата по ал. 1, т. 2 трябва да съдържат:
1. изисквания към системата за разделно събиране на ИУЕЕО от домакинствата, в 

т.ч. обслужвано население, вид, брой и разположение на съдовете и площадките за 
разделно събиране на ИУЕЕО, честота на обслужване;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на 
територията на съответната община;

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 за предоставяне на кмета на общината най-малко веднъж годишно 
на информация за събраното ИУЕЕО на територията на общината. 

 Ал. 3. В случаите по ал. 1, т. 2 кметът на общината изготвя и утвърждава график 
за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати 
годишно.

Ал. 4.  Графикът по ал. 3 се изготвя съвместно с лицата по ал. 1, т. 2 и се обявява 
чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.“ 

§ 8. Изменя чл. 24 от Наредбата, който придобива следната редакция: 
„Чл. 24. Дейностите по събиране и транспортиране, съхраняване,  

разкомплектоване (предварително третиране) на ИУМПС и по оползотворяване и/или 
обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС имат право да извършват само лица, 
притежаващи документ по чл. 35 за съответната дейност по ЗУО.  

§ 9. Изменя и допълва чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

„Чл. 37. Ал. 1 Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране 
и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат право да 
извършват само лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
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регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност по ЗУО и/или комплексно 
разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС. 

Ал. 2. Лицата по ал. 1 са длъжни да осъществяват конкретната дейност в 
съответствие с изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните 
нефтопродукти.“ 

§ 10. Изменя и допълва чл. 38, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 38, ал. 2, т. 2, б. „в“ от 
Наредбата, които придобиват следната редакция: 

„чл. 38. ал. 1, т. 1. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на 
територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор 
с организация по оползотворяване, и/или на лицата, които изпълняват задълженията си 
индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за 
приемане на отработените масла; 

т. 2.  съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на 
излезли от употреба масла и предаването им за оползотворяване или обезвреждане. 

чл. 38. ал. 2, т. 2, б. „в“ 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, издадено по 
реда на глава седма, раздел II от ЗООС.“

§ 11. Изменя и допълва чл. 40 от Наредбата, който придобива следната 
редакция: 

„чл. 40. ал. 1. Дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, 
оползотворяване или обезвреждане на излезли от употреба гуми имат право да 
извършват само лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО. 

Ал. 2. Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за 
събиране и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от 
площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване 
или обезвреждане на ИУГ.

Ал. 3. Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, 
където те се образуват, включително във:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

Ал. 4. За местата по ал. 3 не се изисква документ по чл. 35 от ЗУО. 

Ал. 5. Дейностите по оползотворяване или обезвреждане на ИУГ се извършват в 
съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел 
предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и 
околната среда. 

 Ал. 6. Изгарянето и съвместното изгаряне на ИУГ се извършва в съответствие с 
изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и 
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експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 
отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).“ 

§ 12. Изменя чл. 41, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредбата, които придобиват 
следната редакция: 

„чл. 41. ал. 2, т. 2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на 
дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване 
или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

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

чл. 41. ал. 3. За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2, кметът на общината 
сключва договори с лицата по чл. 40, ал. 1.“

§ 13. Изменя чл. 44. т. 20 и създава нова точка 52 от Наредбата, които 
придобиват следната редакция: 

„чл. 44. т. 20. Поставяне и/или разполагане на строителни материали, строителни 
отпадъци и земни маси и други предмети без съответното разрешение в общински 
имоти (тротоари, улици, зелени площи и др.), предназначени за обществено ползване; 

чл. 44. т. 52. Миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни 
средства, с които се замърсяват улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените 
площи, междублоковите пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;“ 

§ 14. Създава нова точка 5 в чл. 51, ал. 1 от Наредбата: 

„чл. 51. ал. 1, т. 5. изоставянето на битови отпадъци и нерегламентираното им 
изхвърляне. 

§ 15. Изменя чл. 52 от Наредбата, както следва: 

1. Изменя ал. 1, т. 1, която придобива следната редакция: 

„чл. 52. ал. 1, т. 1 изхвърля 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. Създава нова точка 5 в ал. 3:  

„чл. 52. ал. 3, т. 5. получава плащане в брой за предадени ОЧЦМ, когато общата 
стойност на сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.“  

3. Създава нова ал. 6: 

„чл. 52. ал. 6. За явно маловажни случаи на административни нарушения по ал. 4, 
т. 1, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на 
местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш по реда на 
Закона за административните нарушения и наказания.“ 

§ 16. Изменя чл. 53, от Наредбата, както следва: 
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1. Изменя ал. 1, т. 1, която придобива следната редакция: 

„чл. 53. ал. 1, т. 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. Създава нова алинея 3, както следва: 

„чл. 53. ал. 3. При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както 
следва:  

1. по ал. 1 - в размер от 2800 до 8000 лв.;  

2. по ал. 2 - в размер от 20 000 до 100 000 лв.“ 

3. Изменя ал. 4, която придобива следната редакция: 

„чл. 53. ал. 4. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв., 
едноличен търговец или юридическо лице, с изключение на лицата по чл. 14, ал. 2 от 
ЗУО, което не осигури достъп до площадки или помещения или документи на 
длъжностно лице, извършващо проверка.“

4. Изменя ал. 5, която придобива следната редакция: 

„чл. 53. ал. 5. При повторно нарушение по ал. 4 се налага имуществена санкция 
в двоен размер.“  

§ 17. Изменя чл. 54. ал. 2, т. 4 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 

„чл. 54. ал. 2, т. 4. не изпълнява условията, определени в разрешението по чл. 
35, ал. 1, т. 1 и/или в регистрационния документ по чл. 35, ал. 3 и 5;“

§ 18. Изменя чл. 59, ал. 3, т. 3 от Наредбата, която придобива следната 
редакция: 

„чл. 59. ал. 3, т. 3. предлага без заплащане на крайните потребители пластмасови 
торбички за пазаруване с дебелина под 50 микрона и предлага и/или продава на 
крайните потребители пластмасови торбички за пазаруване, за които не е заплатена 
продуктова такса по чл. 59, ал. 7 от ЗУО.“ 

§ 19. Изменя чл. 61, от Наредбата, както следва: 

1. Изменя ал. 1, т. 2, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 2 предава ОЧЦМ, получени като технологичен отпадък от 
собствено производство или от собствен амортизационен лом, на лица без 
разрешение;“  

2. Изменя ал. 1, т. 4, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 4 след извършване на сделката за получаване и/или предаване на 
ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства;“  
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3. Изменя ал. 1, т. 10, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 10. приема от физически лица ОЧЦМ, които нямат битов 
характер, в т.ч. отпадъци по чл. 39, ал. 1;“ 

4. Изменя ал. 1, т. 11, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 11. извършва разплащания по сделки с отпадъци в нарушение на 
изискванията по чл. 38, ал. 4 и 5;“ 

5. Изменя ал. 1, т. 12, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 12. предава декларация за съответствие с невярно съдържание в 
нарушение на изискванията на актовете на Европейската комисия, приети в 
съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;“

6. Изменя ал. 1, т. 13, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 1, т. 13. не осигури достъп на компетентния орган по чл. 5, ал. 4 от 
ЗУО до системата по чл. 80а, ал. 2 от ЗУО;“  

7. Създава нова т. 14 в ал. 1, както следва: 

„чл. 61. ал. 1, т. 14. не е вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 10 от ЗУО;“  

8. Създава нова т. 15 в ал. 1, както следва: 

„чл. 61. ал. 1, т. 15. не е изпълнило условие в решението по чл. 4, ал. 2 от ЗУО“  

9. Изменя ал. 2, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 2. За нарушенията по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налагат имуществени 
санкции в размер от 15 000 до 50 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 3000 до 10 
000 лв.“

10. Изменя ал. 3, която придобива следната редакция: 

„чл. 61. ал. 3. При повторно нарушение по ал. 1, т. 1 - 3, 5, 6, 8 - 11 се налага 
имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - 
от 6000 до 20 000 лв.“  

§ 20. Създава нов чл. 61а, както следва: 

„Чл. 61а. Наказва се с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. 
едноличен търговец или юридическо лице, което:  

1. възложи или извършва строителни или монтажни работи или премахване на 
строежи без наличие на план за управление на строителни отпадъци в случаите, когато 
такъв се изисква по чл. 11, ал. 1 от ЗУО;

2. не постигне изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране на 
строителни отпадъци съгласно изискванията и сроковете, определени с Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали.  
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3. не постигне целите за влагане на рециклирани строителни материали съгласно 
изискванията и сроковете, определени с Наредбата за управление на 
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.“

§ 21. Създава нов чл. 61б, както следва: 

Чл. 61б. ал. 1. На юридическо лице или едноличен търговец се налага 
имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв., когато:  

1. пуска на пазара батерии и акумулатори, които:  

а) съдържат живак или кадмий над определените стойности по Наредбата за 
батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;  

б) не са маркирани в съответствие с изискванията на наредбата за батерии и 
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;   

в) не са маркирани с етикет за капацитет съгласно изискванията на Регламент 
(ЕС) № 1103/2010;

2. пуска на пазара части и компоненти на моторни превозни средства, които:

а) съдържат олово, живак, шествалентен хром и кадмий над допустимите норми 
съгласно изискванията на този закон и съответната наредба за батерии и акумулатори и 
за негодни за употреба батерии и акумулатори;  

б) не са обозначени с оглед годността им за повторна употреба и възстановяване, 
както и за възможността да бъдат разглобени преди последващо третиране;  

3. пуска и разпространява на пазара опаковки, които не са в съответствие с 
изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии 
и акумулатори;

4. пуска и разпространява на пазара опаковки, които съдържат тежки метали - 
олово, кадмий, живак и шествалентен хром, над максимално допустимото съдържание 
и/или не отговарят на другите изисквания, определени в Наредбата за батерии и 
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

5. пуска на пазара ЕЕО, което не е маркирано в съответствие с изискванията на 
Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

6. пуска на пазара други продукти, които не отговарят на изискванията, 
определени със ЗУО и/или с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.  

Ал. 2. При повторно нарушение по ал. 1 се налага имуществена санкция в размер 
от 20 000 до 100 000 лв.

Ал. 3. Лицето по ал. 1 или 2 се задължава да заплати и разходите за 
оползотворяването и/или обезвреждането на продуктите по ал. 1, т. 1, буква „а", т. 2, 
буква „а", т. 4 и т. 5.  

§ 22. Създава нов чл. 62а, както следва: 

„Чл. 62а. ал. 1. Нарушенията по чл. 52, ал. 1, т. 1 - 3 и 5, ал. 2 и ал. 4, т. 1, чл. 53, 
ал. 1 и 2 и чл. 61а се установяват с акт на директора на РИОСВ или на оправомощени 
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от него длъжностни лица, както и от длъжностни лица, оправомощени от кмета на 
съответната община, а нарушения по чл. 52, ал. 1, т. 4, 6 и 7 се установяват с акт на 
длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община.  

Ал. 2. Нарушенията по чл. 52, ал. 4, т. 2, чл. 54, чл. 56 - 60 и чл. 62 се установяват 
с акт на директора на РИОСВ или на оправомощени от него длъжностни лица, а 
нарушенията по чл. 61б, ал. 1 - с акт на съответния контролен орган по чл. 125 от ЗУО 
или оправомощени от него длъжностни лица.  

Ал. 3. Наказателните постановления по ал. 1 и 2 се издават от директора на 
РИОСВ, както и от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица 
в случаите по ал. 1.  

Ал. 4. Нарушенията по чл. 52, ал. 3 и чл. 61 се установяват с акт на органите на 
Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от директора на РИОСВ 
или кмета на общината длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от 
министъра на околната среда и водите или от оправомощени от него длъжностни лица.  

Ал. 5. Нарушенията по чл. 54, ал. 2, т. 3, 16 и 17 се установяват с акт на органите 
на Изпълнителна агенция „Морска администрация" или на оправомощени от директора 
на РИОСВ длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директора на 
РИОСВ.“

§ 23. Създава нов чл. 62б, както следва: 

„Чл. 62б. Нарушенията по чл. 55 се установяват с акт на оправомощени от 
директора на РЗИ или директора на РИОСВ длъжностни лица, а наказателните 
постановления се издават от директора на РЗИ или директора на РИОСВ.“

§ 24. Създава нов чл. 62в, както следва: 

„Чл. 62в. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 
изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 
административните нарушения и наказания.“

§ 25. Изменя чл. 66, от Наредбата, както следва: 

1. Изменя ал. 2, която придобива следната редакция: 
„чл. 66. ал. 2. План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не 

се прилагат изискванията на глава II от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, при:  

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, основен ремонт и премахване 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 
1500 линейни метра в урбанизирани територии;  

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни 
мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, 
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топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, 
третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра 
извън урбанизирани територии;  

8. премахване 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 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 шеста категория;  
12. всички текущи ремонти.  

2. Изменя ал. 3, която придобива следната редакция: 

„чл. 66. ал. 3. По искане на възложителя на строежа, Планът за управление на 
строителни отпадъци по ал. 1 може да бъде одобрен от главния архитект на общината 
заедно с инвестиционния проект и вписан в разрешението за строеж, а за обектите, за 
които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се изготвя като самостоятелен 
план.» 

3. Изменя ал. 4, която придобива следната редакция: 

„чл. 66. ал. 4. Плановете за управление на строителни отпадъци когато не са 
одобрени по реда на чл. 156б, ал. 6 от Закона за устройство на територията се одобряват 
от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на 
възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и преди 
откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по 
изграждане или премахване на обект по ал. 1. 

4. Изменя ал. 6, която придобива следната редакция: 

„чл. 66. ал. 6. 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 Наредбата за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни материали, 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 
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лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на 
дейности с отпадъци. 

5. Изменя ал. 7, която придобива следната редакция: 

„чл. 66. ал. 7. Документите по ал. 6 се представят на органа по ал. 4, както и на 
директора на регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято 
територия се извършват строително-монтажните работи или разрушаването. 

6. Създава нова ал. 10, както следва: 

„чл. 66. ал. 10. Забранява се въвеждането в експлоатация на строежи, за които 
не са изпълнени изискванията по ал. 7. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Кричим, е приета с Решение № ..., взето с 
протокол № ... от ...........2019 година, и влиза в сила от деня на влизане в сила на 
решението за приемането й. 

§ 2. Разпоредбите на чл. 51, ал. 1, т. 5; чл. 52, ал. 1, т. 1 и чл. 53, ал. 1, т. 1 от 
настоящата Наредба влизат в сила от 1 януари 2020 г.  

§ 3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Кричим. 


