
 

 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЮБИМЕЦ,  ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 

Докладна записка относно: Проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 27 за управление на отпадъците на 

територията на община Любимец, приета с Решение № 161, 

протокол № 16 от 07.12.2016 г., последно изменена с Решение 

№ 899 от 06.12.2019 г. на Административен съд – Хасково. 

Докл.: инж. Анастас Анастасов – Кмет на Община Любимец                            

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 140 
 

на ОбС, прието с протокол  № 14 от 24.11.2020 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните 

актове, 

 

 

Общински съвет Любимец  

                                                                       

 

          Р Е Ш И: 

 

 

I. Изменя и допълва Наредба № 27 за управление на отпадъците на територията на община 

Любимец, приета с Решение № 161, протокол № 16 от 07.12.2016 г., последно изменена с Решение № 899 от 

06.12.2019 г. на Административен съд – Хасково, както следва:   

 

 § 1. Отменя текста на чл. 15, ал5 и ал.6  

 

§2. Създава нов чл.15, със следното съдържание: 

Чл.15. (1) 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 чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.  

(2) По искане на възложителя плановете по ал. 1 могат да бъдат одобрени от главния архитект на 

общината заедно с инвестиционния проект и вписани в разрешението за строеж.  

(3) Компетентните органи по ал. 1 и 2 могат да изискват предоставяне на допълнителна 

информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на Наредбата за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като 

изпращат мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана.  

(4) Компетентните органи по ал. 1 и 2 одобряват плана за управление на строителни отпадъци или 

мотивирано отказват одобряването му в 14-дневен срок от получаването на плана или от 

отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.  

(5) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по ал. 1 се 

одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица за 

частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община. 



(6)Отказът за одобрение на плана може да бъде обжалван пред съответния административен съд 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

(7) Одобрението на плана за управление на строителни отпадъци включва проверка на 

съответствието с целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци. 

 

§ 3. Отменя текста на чл.16, т.6: 

 

§ 4. Създава нов чл. 16, със следното съдържание: 

Чл. 16.  План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат 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 1 500 линейни метра в урбанизирани територии;  

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

на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, 

електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с 

дължина до 5 000 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 1 000 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. 

 

§ 5. Създава нов чл.70, със следното съдържание: 

 

Чл.70. (1) Наказват се с глоба съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 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 в случаите, когато такива се изискват;  

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

центрове за разкомплектоване; 

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

контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична 

държавна или общинска собственост, 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. обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци. 

 (2) Наказва се с глоба съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците физическо лице, 

което:  

1. предава ОЧЦМ с битов характер без декларация за произход 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 от 

ЗУО;  



3. извършва дейности с ОЧЦМ без регистрация по Търговския закон или без разрешение, ако деянието 

не съставлява престъпление;  

4. предава ОЧЦМ, които нямат битов характер;  

5. извършва дейности с ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС без регистрация по Търговския закон или без 

разрешение, ако деянието не съставлява престъпление;  

(3) Наказва се с глоба съгласно чл. 133, ал. 4  от Закона за управление на отпадъците физическо лице, което 

нерегламентирано изгаря или извършва друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъци. 

(4) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в двоен размер, както следва: 

        - по ал. 1- съгласно чл.133, ал 6, т. 1 от Закона за управление на отпадъците 

- по  ал. 2- съгласно чл. 133, ал. 6, т. 2 от Закона за управление на отпадъците 

-по  ал. 3- съгласно чл. 133, ал. 6, т. 3 от Закона за управление на отпадъците  

 

§ 6. Създава нов чл.71, със следното съдържание: 

 

Чл.71. (1) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 134, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен  търговец или юридическо лице, което: 

1. изхвърля неопасни отпадъци на неразрешени за това места; 

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

отпадъци. 

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер съгласно чл. 134, ал. 2 от Закона за управление на 

отпадъците 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) При повторно нарушение се налага имуществена санкция, както следва:  

1. по ал. 1 – съгласно чл. 134, ал.3 т. 1 от Закона за управление на отпадъците 

2. по ал. 2 – съгласно чл. 134, ал.3 т. 2 от Закона за управление на отпадъците 

 

(4) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 140, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с НУБА, без издадени необходими 

разрешителни по реда на ЗУО и извършва нерегламентирано изхвърляне, третиране или друга форма на 

неконтролирано управление. 

 1. при повторно нарушение по чл. 4 се налага имуществена санкция  съгласно чл.140, ал.2 от Закона 

за управление на отпадъците. 

(5) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 141, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ИУЕЕО, без издадени необходими 

разрешителни по реда на ЗУО и извършва нерегламентирано изхвърляне, третиране или друга форма на 

неконтролирано управление. 

 1. при повторно нарушение по чл. 5 се налага имуществена санкция  съгласно чл.141, ал.2 от Закона 

за управление на отпадъците. 

(6) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 143, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ИУМПС без издадени необходими 

разрешителни по реда на ЗУО и нерегламентирано изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

управление 

 1. при повторно нарушение по чл. 6 се налага имуществена санкция  съгласно чл.143, ал.4 от Закона 

за управление на отпадъците. 

(7) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 143, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с ИУГ, без издадени необходими 

разрешителни по реда на ЗУО, нерегламентирано изхвърляне или друга форма на неконтролирано 

управление. 

 1. при повторно нарушение по чл. 7 се налага имуществена санкция  съгласно чл.143, ал.4 от Закона 

за управление на отпадъците. 

(8) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 144, ал.1  от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което извършва дейности с отпадъци от отработени масла или 

отпадъчни нефтопродукти без издадени необходими разрешителни по ЗУО, нерегламентирани изхвърляне 

или друга форма на неконтролирано управление  



1. при повторно нарушение по чл. 8 се налага имуществена санкция  съгласно чл.144, ал.3, т. 1 от 

Закона за управление на отпадъците. 

(9) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 145, ал.2 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическа лице, което нарушава разпоредбите на чл.145, ал. 1 т. 1-15 от Закона 

за управление на отпадъците. 

 1. при повторно нарушение по чл. 9 се налага имуществена санкция съгласно чл. 145, ал. 3 от Закона 

за управление на отпадъците. 

 

§ 7. Създава нов чл.71а, със следното съдържание: 

 

Чл. 71а. (1) Наказва се с имуществена санкция съгласно чл. 146 от Закона за управление на отпадъците 

едноличен търговец или юридическо лице, което 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. 14, ал. 1 от наредбата. 

 

§ 8. Създава нов чл.71б, със следното съдържание: 

 

Чл. 71б. (1) За други нарушения на Закона за управление на отпадъците, които не съставляват 

престъпления, физическите лица се наказват с глоба, а юридическите лица и едноличните търговци се 

налага имуществена санкция съгласно чл. 155, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

(2)При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба, а на юридическите лица и едноличните 

търговци имуществена санкция съгласно чл. 155, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

 

II. Допълва текста на § 2, от Заключителни разпоредби, както следва: „…,изменена с Решение № …… на 

Общински съвет- Любимец, прието с протокол № …. от ……2020г.и влизат в сила от датата на публикуване 

на сайта на общината.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  на ОбС………………….. 

                            / М.Станкова/ 
МС/ХИ                                                              


