ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

НАРЕДБА №2
ЗА ЧИСТОТАТА, УПРАВЛЕНИЕТО НА
ОТПАДЪЦИТЕ И ЕКОЛОГИЯТА НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

2019 г.

Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. Тази наредба регламентира:
(1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Управлението на отпадъците
/Реда и условията за събиране, транспортиране, оползотворяване, обезвреждане и
депониране на
битови, строителни, зелени, производствени, опасни и масово
разпространени отпадъци, както и излишни земни маси, ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ и
НУБА, с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на
отпадъците върху човешкото здраве и околната среда.
(2) Поддържане чистотата и опазване на околната среда на територията на Община Белослав.
(3) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата
наредба.
Чл.2 (1) Физическите и юридическите лица имат право:
1. да искат информация за състоянието на компонентите на околната среда и извършваните дейности за предотвратяване и ограничаване вредното въздействие върху
тях, третирането на отпадъците и поддържането на чистота на територията на общината.
2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения на настоящата
наредба.
3. да сигнализират на 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.
(2) Физическите и юридически лица са длъжни да изпълняват разпоредбите на
настоящата наредба
Чл. 3.(1) Отговорност за спазване на разпоредбите на настоящата наредба носят
физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, включително:
1. ръководителите на фирми и организации.
2. собственикът, а ако жилището е отдадено под наем - наемателят, който
обитава еднофамилното жилище.
3. всички собственици или наематели на многофамилни жилища.
4. председателите на домсъвети или домоуправителя на многофамилните
жилищни сгради.
(2) При констатирани нарушения на наредбата и неизпълнение на предписания от
длъжностните лица, определени да осъществяват контрол по наредбата, на
нарушителите се съставя акт за административно нарушение.
Глава II. ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ЕСТЕТИЧЕСКИ

ВИД В

Чл. 4 (1) Притежателите на отпадъци са причинителите на отпадъци, както и
лицата, в чието владение се намират те.
(2)Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни да изпълняват разпоредбите за
третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци.
(3) Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, задълженията по
почистване и разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат
от лицата, в чието държане се намират отпадъците.
(4) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Предаването и приемането на
отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор, сключен с лица, които
притежават съответните разрешителни издадени по реда на чл.35 от ЗУО или
комплексни разрешения по реда на глава седма, раздел втори от ЗООС.
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Чл. 5(1) Физическите и юридическите лица са длъжни:
1. да опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и
незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.
2. да събират по отделно в определените от Общината съдове и места, избраните
за целта отпадъци.
3. да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да
затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистотата около тях.
4. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) да почистват редовно, в т.ч. и
от сняг и лед прилежащите части /тротоарите/ към сградите, дворните места и др.
терени, в които живеят и /или стопанисват.
5. да заплащат таксите за битови отпадъци в определения размер и по ред в
съответствие със Закона за местните данъци и такси.
6. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) да се грижат и съдействат за
опазването на съдовете за съхранение на отпадъци.
7. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) да спазват разпоредбите за
предаване или депониране на строителни отпадъци и земни маси в определените за
това места.
8. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) да спазват реда и условията за
предаването, събирането, превозването, претоварването, обезвреждането, разделното
събиране и оползотворяването на битови, строителни и масово разпространени
отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, метали, негодни батерии, излезли от употреба
луминесцентни и други лампи съдържащи живак, отпадъци от опаковки, ИУМПС,
ИУЕЕО) и излишни земни маси, съгласно изискванията на наредбата, Закона за
управление на отпадъци и подзаконовите актове.
9. да спазват изискванията за третиране и транспортиране на производствени
отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъци и подзаконовите актове.
(2) Забранява се:
1. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изхвърлянето на битови
отпадъци извън предназначените за целта съдове.
2. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) разместването на съдовете за
отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация.
3. механично повреждане на съдовете за отпадъци.
4. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изгаряне на отпадъци.
5. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изхвърлянето в съдовете за
съхранение на битови, зелени, строителни и отпадъци от опаковки на пожароопасни и
избухливи вещества, жар и други предмети, които биха затруднили обслужването на
съдовете, повредили сметосъбирачните машини или затрудняват последващото
третиране на отпадъците.
6. изхвърлянето в съдовете за смет на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството.
7. изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните
/за разделно събиране/.
8. оставянето на разпиляна смет при събирането й от лицата, обслужващи
сметосъбирачните машини.
9. (Изм. Р-е №321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) паркирането на МПС,
ремаркета и др. около съдовете за смет по начин, който ще попречи на събирането и
извозването на битовите отпадъци.
10. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изхвърлянето на отпадъци от
производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни
и жилищни сгради, в улични кошчета.
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11. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на
неконтролирано обезвреждане на отпадъци
12.паленето на огън на депата за битови отпадъци и в районите около тях.
13. изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от
балкони и прозорци на жилищните сгради.
14. изтичане на нечисти води по улиците
15. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) замърсяването от гражданите
на места за отдих в парковете и градините, горски територии, защитени местности и
такива за общо ползване.
16. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) отглеждане на животни,
птици или пчели, несъобразено с хигиенните изисквания на ЗВМД или подзаконовите
разпоредби.
17. (Изм. Р-е №160./21.07.2016г.на ОбС Белослав) преминаването на стада през
централните улици на град Белослав /”Хр.Ботев”,“Св.св.Кирил и Методий”,“Трети
март”,“Цар Симеон Велики”/; с. Разделна /ул.”Централна/; с. Езерово /ул.”В.Левски”и
ул.”Енергетик”/; с. Страшимирово ул. „Здравец”, ул. „Победа”.
18. изхвърлянето на животински, растителни отпадъци, изкопна маса, строителни
отпадици на тротоарите, улиците, площите край деретата, по зелените площи, пасища,
ниви, канали, трайни и горски насаждения, пътища, освен на определените за целта
места.
19. поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради,
ел.стълбове, дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и
изписването на знаци, символи и текстове по тях.
20. миенето, почистването и ремонтирането на превозни средства по улиците,
площадите, парковете, зелените площи, терените на жилищните комплекси и др.
обществени места.
21. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изхвърлянето на промишлени
отпадъци несъобразно с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите разпоредби.
22. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) изхвърлянето на земни маси,
строителни отпадъци и др. материали на места различни от определените от общината.
23. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) транспортирането на
строителни отпадъци и земни маси над 1 м3 без издадено направление от Общината с
предварително зададен маршрут.
24. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) отклоняване от
предварително указания в направлението маршрут на движение.
25. складирането на строителни и др. материали и приготвянето на варови,
циментови и др. разтвори в зелените площи, а по тротоарите и уличните платна без
осигурено заграждение или контейнер.
26. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) оставянето на непочистени
тротоарни и улични площи и прилежащи към имотите терени от собственика/
ползвателя им.
27. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) разполагане по уличните
платна, тротоари и зелени площи на бракувани и спрени от движение МПС, части от
такива, както и ремаркета, фургони или др.
28. изхвърлянето на на негодни за употреба батерии изван определините за целта
места
29. изхвърлянето на излезли от употреба луминисцентни и други лампи
съдържащи живак извън определените за целта места.
30. (Нова-Р-е №174/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав) Складирането на строителни
материали по тротоарни настилки и общински терени в случаите, когато не се
извършват строително ремонтни дейности.
Наредба №2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на община Белослав

4

Чл.6. Отоплителните материали и земеделска продукция да се стоварват само на
тротоарите и се прибират в срок до 48 часа, като мястото се почисти основно.
Чл.7. (1) Площадките, на коита се извършва строителна и строително-ремонтна
дейност, се разрешават от общината и се ограждат с плътни, стабилни и подържани в
естетичен вид огради.
(2) Складирането на строителни разтвори и материали на тротоарите и улиците се
извършва само в съдове и контейнери, след съгласуване със службите на общинска
администрация за определен срок, без да се затруднява движението на гражданите.След
изтичане на разрешения срок се налага принудително освобождаване като разходите са
за сметка на собственика.
(3) При извършване на строителна и строително-ремонтна дейност в благоустроени райони, извеждането на отпадъци се извършва до края на третия работен ден.
(4) Забранява се:
1.изхвърляне на строителни отпадъци от етажите на строителните обекти, освен
тези, които имат специално за целта съоръжение.
2.отвеждането на води от строителни площадки по тротоарите и уличните платна.
(5) След окончателно завършване на строителната или строитилно-ремонтна
дейност, собственикът е длъжен да възстанови естетическия вид на използваните
площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта, съхранението на
материалите и строителната дейност.
Чл.8 Задължават се:
1.Фирмите, извършващи търговска или производствена дейност, да осъществяват зареждането и изнасянето на суровини, материали, стоки, амбалаж и отпадъци без
престояването им на тротоара или уличното платно, както и да не допускат тяхното
замърсяване, да опазват и поддържат добър вид на намиращите се пред тяй тротоари,
цветни насаждения, улично платно и цветни площи.
2. Водачите на превозни средства да ги оборудват така, че от тях да не се
разпиляват строителни отпадъци, материали, пръст, въглища, разтвори, масла и други.
3. Собствениците на впрегатни животни, които се движат в населените места да
им поставят престилки.
Чл.9 Поддържането на чистотата на производствените, административните, обществените и жилищни сгради, складове, гаражи, кооперативни пазари и др. имоти,
както и техните дворове и площадки, се осигурява от лицата, които ги стопанисват.
Чл. 10. Отговорни за почистването и поддържането на чистотата на прилежащите
терени към сградите, дворовете, търговските обекти и др., са лицата, които ги
обитават/етажна собственост/ или стопанисват.
Чл 11. Почистването на натрупани снежни маси и заледявания през зимния
период на тротоарите пред жилищните сгради , търговски обекти и територии, за които
не се грижи общината и са прилежащи към жилищните сгради и търговските обекти се
извършва от юридически и физически лица, които со собственици на съответния имот
или стопанисват съответните сгради.
Чл. 12. Почистването на прилежащите територии се извършва периодично и при
кампании, определени от общината.При провеждане на кампании общината осигурява
транспорт за извозване на големи отпадъци.
Чл.13. Болничните заведения се грижат за опасните отпадъци, като спазват действащите нормативни документи.
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Глава III. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл.14 За опазване на екологичната среда общината извършва следните дейности:
1. Защитава интересите на гражданите по отношение на околната среда в
общината.
2. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Разработва и изпълнява
програми за опазване на околната среда, за управление на отпадъците и за качеството
на атмосферния въздух, съгласувана с РИОСВ и Общински съвет.
3. Предприема мерки и действия за опазване на защитените природни обекти,
флората и фауната.
Чл.15 (1) Общината може да изисква от фирмите да извършват ОВОС за проектите и производствените им дейности, както и периодични изследвания за тяхното въздействие върху околната среда на територията на общината.
(2) Общината организира публични обсъждания на проектите за ново строителство и тяхното въздействие върху околната среда.
(3) Общинат може да спира изпълнението на проекти и производства, за които
ОВОС е отрицателна или могат да причинат неотстраними вреди на околнат среда и
човешкото здраве.
Чл.16 За осигуряване на екосъобразна среда в населените на общината са изградени и подържани паркове, благоустроени зелени площи, крайпътни дървета, храсти и
цветни лехи.
Чл.17 Разрешение за преместване или премахване на дървесна и храстова растителност на терени общинска собственост се дава от Кмета на община Белослав в
следните случаи:
1. при ремонт и реконструкция на озеленени площи по утвърдени проекти, при
доказана невъзможност за запазването им.
2. за премахване на изсъхнали и болни дървета, както и на дървета, застрашаващи
сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и
инженерната инфраструктура.
3. при премахване последиците от природни бедствия и производствени аварии.
4.при издаване разрешение за строеж
Чл.18 Споровете за премахване на дървета по границите на имотите и за обезщетение на превамерно премахната растителност, се решават по съдебен ред.
Чл.19 В общинските озеленени площи се забранява:
1. нанасяне на повреди върху храстите и дърветата, изкореняването или изсичането им.
2. късането изкореняването на цветя и повреждане на цветните фигури.
3. косене на тревни площи, без разрешение от общината.
4. преминаване и паркиране на МПС.
5. нанясяне повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките.
6. изхвърляне на отпадъце извън определените за целта съдове.
7. насипване на осолен сняг и химикали в тревните масиви и около стъблата на
дървета и храсти.
8.пашата на животни.
Чл.20 (1)Подържането на зелените площи се извършва от техния собственик.
Подържането на парковете и градините се извършва от общината.
(2) задължават се ръководителите на фирми и организации да съдействат за
опазване на зелените площи, прилежащи към имотите им и декоративната и
декоративната растителност в тях.
(3) Инвеститорите и строителните фирми са длъжни максимално да опазват
съществуващата дървесна растителност.
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(4)(Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав) Зелените отпадъци
/биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове, градини на домакинствата/
се събират разделно в тъмнозелени контейнери с обозначителни знаци и се третират в
инсталация за компостиране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна,
Аксаково и Белослав“ в землище на с.Въглен, общ. Аксаково
Чл.21 Забранява се:
1. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Паленето на гуми, трева и
други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в съдовете за
смет, парковете, на уличните платна и тротоарите.
2. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Бране на билки без специално
разрешение от общината или от Директора на РИОСВ.
3. Заковаване на рекламни табели по дърветата.
4. Ловенето и убиването на пойни птици, гълъби, гугутки и други, събиране на
яйцата им, повреждане на хранилки, птичи къщички и гнездата им.
5. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Копаенето и вземането на
инертни материали от общински терени без необходимите разрешения.
6. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Изхвърлянето на огнеопасни,
взривоопасни, отровни, токсични отпадъци на неразрешени за целта места.
7. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Изхвърлянето, загробването
на животински трупове или странични животински продукти, освен на определините за
целта места.
8. Изливането в канализацията на химически агресивни, отровни и биологически
вредни вещества.
9. Замърсяването и повреждането на водоизточници и водни площи.
10. Вливането на промишлени води във водни басейни без предварително изградени съоръжения или повредени такива.Включването /изхвърлянето/ в канализацията
нва отпадни води от обори и селскостопански сгради.
11. Смяната на масла, гресирането и извършването на ремонт на МПС извън
определените за целта места.
12. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха трева.
13. Изхвърлянето в съдовете за смет 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. /медицински, разяждащи, токсични и др./
14. Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през и в
гр.Белослав и другите населени места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.
15. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в
необорудвани за целта МПС.
16. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Складиране на животинска
тор в имотите, по тротоарите, уличните платна и зелените площи и др. обществени
места.
17. Изхвърлянето на масово разпространени отпадъци /употребени батерии и негодни за употреба акумулатори, излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и др. опасни
вещества, излезлите от употреба пневматични гуми, отпадъци от опаковки и др./,
обозначени с маркировка за разделно събиране (съгласно съответните наредби на
Министерския съвет), в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране
на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или
смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното
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последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно
събиране на съответните масово разпространени отпадъци.
18. 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.
19. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Умишлено нарушаване
целостта на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
освен ако лицето притежава разрешение по чл. 35 от ЗУО.
20. Смяната, съхраняването и/или изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти и др. опасни вещества водещо до замърсяване на земята и почвата в т.ч.
зелени площи, тротоари, улични платна и др.
21. Изхвърлянето на отработени масла, отпадъчни нефтопродукти и др. опасни вещества в повърхностните и подземните води и в канализационните системи.
22. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Освобождаването от излезли
от употреба МПС (ИУМПС) и/или техни отпадъци по начини, различни от
предвидените в наредбата на Министерския съвет.
23. Изоставянето или паркирането на ИУМПС върху обществени паркинги,
тротоари, улици, зелени площи или други имоти държавна или общинска собственост.
24. Собствениците на ИУМПС носят отговорност за замърсяване на околната
среда, наред с отговорността, която може да им бъде потърсена по друг ред.
25. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в
дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.
26. Изхвърлянето на опасни отпадъци от лечебните заведения на нерегламентирани места;
27. Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по
начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или
разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.
28. Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на неразрешени за
тази цел места.
29. Изхвърлянето и предаването на утайки от септични ями и други подобни
съоръжения за пречистване на отпадъчни води, на места различни от градска
пречиствателна станция за отпадъчни води.
30. (Нова-Р-е №174/10.03.2009 на ОбС-Белослав) Отвеждането на фекални води
извън канализационната система за отпадни води или септични ями.
31. (Нова-Р-е №174/10.03.2009 на ОбС-Белослав) Рекултивацията на терени без
необходимите разрешителни.
Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО, СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО
И ПОДДЪРЖАНЕ ДЕПАТА ЗА ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БЕЛОСЛАВ
Раздел I. Управление на твърди битови отпадъци /ТБО/
Чл.22. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Общината организира
дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци до определените
депа.
Чл.23. (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС-Белослав) Общината определя
местата за депониране на отпадъци:
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-депо за битови отпадъци в село Въглен, Община Аксаково „Регионално депо за
неопасни отпадъци на общините Варна Аксаково и Белослав”
-депо за строителни отпадъци и излишни земни маси в село Въглен Община
Аксаково „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна Аксаково и
Белослав”
-инсталация за компостиране на зелени отпадъци село Въглен, Община Аксаково
„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково и Белослав.
(Отм. Р-е №16/22.12.2011г. на ОбС-Белослав) с.Езерово-местността „Чакмак
баир” за битови отпадъци от домакинствата в с.Езерово и с.Страшимирово и ТБО и
ПО/неопасни/ от предприятията в района.
Чл.24. Общината осигурява съдове за съхраняване на битови отпадъциконтейнери, кофи и други.
Чл.25. Общината определя районите за организирано сметосъбиране и утвърждава честотата на сметоизвозване по райони, след решение на ОбС.
Чл.26. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС Белослав, Изм.Р-е№
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Кмета на общината възлага дейностите по събиране,
извозване и обезвреждане на битовите отпадъци на територията на общината на лицата,
притежаващи документ за съответната дейност, издаден по реда на чл.35 от ЗУО.
Чл.27. Общината изгражда площадки за поставяне на съдовете за смет.
Чл.28 .Определянето на местата за поставяне на съдовете за смет и преместването
им се извършва от специализираната фирма по чистота, съгласувано с общинска
адмиинстрация, съобразно възможностите за поставяне и извозване и отдалечеността им
от жилищата.
Чл.29. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Кметът на Общината,
респективно общинска администрация, контролира изпълнението на договорните
задължения от страна на фирмите, извършващи съответните дейности по третиране на
битовите отпадъци.
Чл.30. (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
Чл.31.(Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Общината контролира
състоянието на околната среда на нейна територия и предотвратява изхвърлянето на
отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища.
Чл.32.(Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Домакинствата,
производствените, търговски и др. фирми, необхванати от схемата за сметосъбиране,
както и тези, които освен битови, притежават и други отпадъци, да ги изхвърлят на
регламентирани депа, по ред и начин определени в ЗУО или други специални закони и
наредби.
Чл.33. (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
Чл.34 (Изм. Р-е №160 /21.07.2016г. на ОбС-Белослав)
(1) Фирмите, организациите, които образуват отпадъци извън битовите, са
длъжни сами да организират обезвреждането или извозването им до инсталации за
обезвреждане или Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Варна, Аксаково
и Белослав, ако депонирането им е разрешено от РИОСВ.
(2) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
(3) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
Чл.35 Общината извършва метене по график на благоустроените градски плоши,
улици, площади, алеи и тротоари.
Чл.36 По улиците с интензивно движение на пешеходци, спирките и парковете,
общината осигурява кошчета за отпадъци.
Чл.37 Физическите и юридическите лица са длъжни:
1.Да се грижат и съдействат за опазване на съдовете за битови отпадъци.
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2.Да не допускат разпиляване и изхвърляне на отпадъци извън съдовете, да
затварят капаците им и да осигуряват поддържане на чистота около тях
Раздел II. Разделно събиране на отпадъци от опаковки
Чл.38 (1).(Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Община Белослав
организира разделното събиране на отпадъци от опаковки като сключва договор с
организация по оползотворяване, притежаваща нужните нормативно определени
разрешения, определени в ЗУО и други специални закони.
(2) Кметът на общината определя местата за разполагане на съдовете за разделно
събиране на отпадъците от опаковки и площадка за тяхното сепариране.
(3) Обслужването на съдовете за разделно събиране, извозването на отпадъците
до площадката за сепариране и тяхното последващо рецеклиране и оползотворяване, се
извършва от организацията по оползотворяване или фирма подизпълнител, по график
съгласуван от общината
(4) Лицата по ал. 3 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 не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности.
(5) (Изм. Р-е №174/10.03.2009 на ОбС-Белослав) Гражданите и юридическите лица
се задължават:
1. да изхвърлят разделно отпадъците от опаковки /хартия, пластмаса, метал,
стъкло/ в определените за целта съдове.
2. Преди изхвърлянето им в специализираните контейнери за хартия, кашоните да
се нарязват и сгъват, което дава възможност да се побере по-голям обем отпадъци в
тях.
3. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Управителите на търговски
обекти, генериращи големи количества отпадъци от опаковки /хартия, кашони, и
други/ при изчерпване капацитета на специализираните съдове да предават останалите
количества отпадъци от опаковки на лица, които изпълняват такива дейности. До
предаването им отпадъците от опаковки да се съхраняват в собствен имот или по
начин незамърсяващ общински терени.
(6) Забранява се:
1.смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали и отпадъци,
по начин затрудняващ тяхното последващо рециклиране и оползотворяване.
2.разместването на съдовете за разделно събиране на отпадъци то гражданите, без
разрешение от общината.
3. (Нова-Р-е №174/10.03.2009 на ОбС-Белослав) изхвърлянето на отпадъци от
опаковки /хартия, кашони, пластмасови и стъклени бутилки и други/ в съдовете за
битови отпадъци.
Раздел III. Управление на масово разпространени отпадъци /МРО/
Чл. 39. (1) .(Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Дейности по събиране, съхраняване, преработване
и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право да
извършват само лицата, притежаващи документ за съответната дейност, издаден по
реда на чл. 35 от ЗУО.
(2) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
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Чл. 40. (1) Кмета на общината определя местата за събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори, с решение на Общинския съвет.
(2) Места за събиране на негодни за употреба батерии са и всички обекти на
територията на общината, където се предлагат батерии.
(3) Лицата, които стопанисват обектите по ал. 2, са задължени да предвидят
места за поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба
батерии и да осигурят достъп до тях.
Чл.41. (1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
Дейности по събиране, съхраняване,
транспортиране, преработване и/или обезвреждане на флуоресцентни и други лампи,
съдържащи живак и излезли от употреба електрически уреди и електронно оборудване,
имат право да извършват само лица, притежаващи документ за съответната дейност,
издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.
(2) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
Чл. 42. (1) Кметът на общината определя местата за събиране на излезлите от
употреба лампи, с решение на ОбС.
Чл.43 (1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Дейности по събиране, съхраняване, преработване,
транспортиране и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
имат право да извършват само лица, притежаващи документ за съответната дейност,
издаден по реда на чл. 35 от ЗУО.
(2) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
Чл. 44. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират в местата
за смяна на отработени масла определени с решение на общинския съвет - пунктове,
автосервизи, бензиностанции на територията на Община Белослав.
Чл. 45 (1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Дейности по събиране, съхраняване, преработване
и/или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право да извършват
само лица, притежаващи документ за съответната дейност, издаден по реда на чл. 35 от
ЗУО.
(2) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Изграждането на събирателни пунктове за излезли
от употреба пневматични гуми е задължение на лицата, притежаващи документ за
съответната дейност, издаден по реда на чл.35 от ЗУО.
(3) Местата на събирателните пунктове се съгласуват от общината.
Чл. 46. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да
предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените събирателни
пунктове.
Раздел IV. Събиране, съхранение и третиране на излезли от употреба
моторни превозни средства /ИУМПС/
Чл. 47. (1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е №
619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) Дейности по събиране, транспортиране, временно
съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане
на образуваните отпадъци от МПС се извършват от лица, притежаващи документ за
съответната дейност, издаден по реда на чл.35 от ЗУО
(2) Кметът на общината:
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1. определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за
временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината в съответствие с
програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО;
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.
(3) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато
производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно
съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по
оползотворяване по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за изискванията за третиране на
отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104/2004 г.) или с предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда, или с производители и
вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.
(4) Собственикът на МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед
съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните
превозни средства и ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.) за повече от две
години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му
изправност и което се намира върху държавна или общинска собственост, е длъжен да
го предаде на площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
(5) Собственикът на МПС с прекратена регистрация на основание на
представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и
ремаркетата, теглени от тях е длъжен да го предаде на площадка за временно
съхраняване или в център за разкомплектоване в случаите, когато то се намира върху
държавна или общинска собственост.
(6) До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване или в
центровете за разкомплектоване собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в
имоти - частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от
тях.
Чл. 48. (1) Кметът на Община Белослав назначава комисия .
(2) Комисията:
1. установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС), паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост (тротоари, улици,
площади, зелени площи, междублокови пространства, открити паркинги и др.);
2. издирва техните собственици;
3. издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани
(изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец - Приложение 1;
4. съставя констативни протоколи за техническото състояние на ИУМПС,
съгласно образец - Приложение 2 и констативни протоколи за неизпълнение на
предписанията за преместване съобразно образец - Приложение № 3.
(3) Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване
лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.
(4) В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен,
предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното
превозно средство.
(5) Едновременно с връчването на предписанието (респективно залепването на
стикера) се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС по образец Приложение 2
(6) Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде
уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към
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констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи,
удостоверяващи извършените действия и констатации.
(7) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) В 3-дневен срок от
получаването на предписанието (респективно залепването на стикера) собственикът на
ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в център за
разкомплектоване
(8) Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 3дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчването (респективно залепването на
стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в
предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последния ден
на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.
(9) (Изм. - Реш. № 573/30.06.2005 г. ,Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС
Белослав) При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на
констативен протокол съобразно образец - Приложение 3, съставен от комисията по чл.
48 (1) Кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за
временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по АПК,
Заповедта се изпълнява от икономически оператор, притежаващ разрешение по чл. 35
от ЗУО и сключен договор с Община Бeлослав.
Чл.49 (1) При приемането на ИУМПС на площадката за временно съхраняване,
икономическият оператор издава документи и води отчетност съгласно разпоредбите в
Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
(ДВ, бр. 104/2004.
(2) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в
център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.
(3) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане
на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът
заплати на икономическия оператор направените разходи във връзка с принудителното
преместване и временното съхраняване на площадката.
(4) (Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав) ИУМПС, което не е
потърсено в 14 дневен срок се счита за отпадък по смисъла на § 1, т.17 от
допълнителните разпоредби на ЗУО, и ще бъде принудително разкомплектовано
Чл. 50 Забранява се:
1.Паркирането на ИУМПС на обществени паркинги, улици, тротоари, зелени
площи или други терени държавна или общинска собственост.
2. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) извършване на дейности по
събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
излезлите от употреба моторни превозни средства и/или отпадъци от тях, без
притежание на съответното разрешение по чл. 35, регистрационен документ или
лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО
3. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) предаването на ИУМПС
и/или отпадъци на лица, които не притежават съответното разрешение по чл. 35 от
ЗУО;
4. транспортирането на ИУМПС на собствен ход или по друг начин освен в
случаите и по начините, определени в наредбата.
Раздел V. Управление на строителни отпадъци /СО/ и излишни земни маси
Чл. 51. (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) (1) Транспортирането на отпадъци
от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения,
се извършва от притежателите на отпадъците (възложители на строителство, изпълнители
на строителството или разрушаването или от транспортираща фирма), при наличие на
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разрешителен/регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на
отпадъците, до регламентирано, съгласно разпоредбите на Закона за управление на
отпадъците депо/инсталация.
(2) (Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав)
При ползване на
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“,
притежателите на строителни отпадъци сключват договор с община Аксаково.
Чл. 52(Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
(1) Когото транспортирането и
депонирането на СО в „ Регионално депо за неопасни отпадъци” в землището на с.
Въглен общ. Аксаково, се извършва от община Белослав, се заплаща цена на услугата,
определена с Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и
услуги в Община Белослав.
(2) (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) За извършване на услугата
се подава заявление по образец до кмета на Община Белослав.
(3) (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) Въз основа на подаденото
заявление и приложените документи, кметът на община Белослав или изрично
упълномощено от него длъжностно лице, сключва договор.
(4) (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
(5) (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
Чл. 53. (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) Отговорното лице за изпълнение на
строежи, разрушаване на законни сгради и съоръжения, премахване на незаконни
строежи или на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи е длъжно да:
1.ограничи с плътна ограда определената строителна площадка, преди да е
започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на
техническата инфраструктура).
2.не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и
транспортиране на строителните отпадъци замърсяване на околната среда с прахови
частици.
3.не допуска замърсяването по какъвто и да е начин /при излизане от
строителната площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работещите на
строителната площадка и др./ на улиците, тротоарите и други територии за обществено
ползване извън границите на строителната площадка и/или извън границите на имота, при
извършване на строителни, изкопни или ремонтни работи.
4. да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и
транспортиране на СО замърсяване на околното пространство с прахови частици;
5. да не допуска при транспортиране на СО и ИЗМ замърсяване на уличните
платна;
6. след приключване на строителството да възстанови качествено и в срок
първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и др.терени, които са
били включени в строителната площадка на обекта. Възстановителните работи се
приемат с протокол от комисия от Община Белослав, за да бъде възстановен внесеният
депозит по чл. 51, ал. 1.
7. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) при невъзможност за
качествено възстановяване на обекта от страна на изпълнителя, Общината възлага
възстановяването, на друг изпълнител за сметка на лицето по чл.53.
Чл. 54. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) При извършване на
вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото
количество на формираните СО и ИЗМ не надвишава 1 м3, отговорното за дейностите
по чл. 53 лице е длъжно :
1. (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) да съхранява отпадъците на
територията на обекта и да ги извози до определеното за целта депо или съд.
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2. или да ползва (срещу заплащане) специализиран контейнер, предоставен му
от фирма, имаща разрешение за извършване на такава дейност.
(1)(Нова-Р-е
№160/21.07.2016г.
на
ОбС-Белослав)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 Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали.
(2)(Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав)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)(Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав) Кметът на общината отговоря
за предаването на отделените строителни отпадъци по време на принудителното
премахване на строежи, за оползотворяване на материалите, включително за покриването
на разходите за извършване на дейностите по транспортиране и третиране.
(4) (Нова-Р-е №160/21.07.2016г. на ОбС-Белослав) Разходите за извършване на
дейностите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци, получени в резултат
на принудителното премахване на строеж, са за сметка на извършителя на незаконния
строеж или на собственика на сградата или съоръжението. Въз основа на влязла в сила
заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи за дейностите по
транспортиране и оползотворяване на отпадъците, кметът на общината предприема
действия за събиране на вземанията от задължените лица.
Чл. 55. (1) (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) Системите за третиране на
строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 януари 2020 г. повторната им употреба,
рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни отпадъци,
включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в
количество, не по-малко от 70 на сто от общото им тегло, от което се изключват
незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено състояние.
(2) (Изм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав) Целите по ал. 1 се постигат
поетапно съгласно сроковете, определени в § 16 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
(3) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
(4) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
(5) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
(6) (Отм. Р-е № 321/14.09.2017г. на ОбС-Белослав)
Чл. 56. (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
Чл. 57 (1) (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
(2) (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)
(3) (Отм. Р-е №160/21.07.2016г.на ОбС Белослав)

Раздел VІ. Управление на производствени /ПО/ и опасни отпадъци /ОО/
Чл. 58 Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци
се съхраняват, транспортират и обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и
съответните подзаконови актове.
(1) Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни отпадъци, се
третират от :
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1. причинителя - в собствени съоръжения съгласно одобрен от съответните
компетентни органи проект на производствената дейност и при изпълнение на чл. 5, ал.
3 от ЗУО;
2. лицата, на които е издадено разрешение по чл. 37, регистрационен документ
по чл. 12, ал. 4 или лиценз по чл. 54, ал. 1 от ЗУО;
3. оператори, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на
Закона за опазване на околната среда.
(2) Предаването и приемането на производствени отпадъци за съответно
третиране и/или транспортиране се извършва въз основа на договор.
(3) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Депонирането на неопасни
производствени отпадъци в депа за битови отпадъци може да се извършва след
издадено разрешение по чл. 35 от ЗУО от директора на РИОСВ и въз основа на
сключен договор от притежателя на отпадъците до собственика на депото.
(4) Притежателите на неопасни производствени отпадъците заплащат на
оператора на депото услугата по депониране им.
(5) Разходите по транспортирането на производствените отпадъци са за сметка
на притежателя им, ако друго не е договорено.
Чл. 59 (1) (Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Третирането на
опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО или
комплексно разрешително, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда.
(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват
разделно в специализирани съдове на територията, върху която притежателят
упражнява вещно право.
(3) Опасните отпадъци се опаковат, етикетират и транспортират в съответствие
с международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от
Република България със закон.
Чл. 60 (1) Изискванията за третиране и транспортиране на опасни и
производствени отпадъци са определени в съответните наредби на Министерския
съвет.
Глава V. КОНТРОЛ
Чл.61
(1) (Изм. Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС Белослав) Контролът на
настоящата Наредба се възлага на:
1.Кмета на общината
2.УП-Белослав-Аврен
3. (Нова Р-е №321/14.09.2017г.на ОбС Белослав) Кметове на населени места
или кметски наместници.
(2) Нарушенията по тази Наредба се констатират с акт на длъжностните лица
(3)(Изм. Р-е №51/13.03.2012г.на ОбС Белослав, Изм. Р-е № 321/14.09.2017г.на
ОбС Белослав) )Лицата, които могат да съставят актове по тази Наредба са: Кметове на
населени места, служители от дирекция “ОСТСУ”, служители от УП Белослав-Аврен.
(4) Наказателното поставление се издава от Кмета на Общината
(5) Административно-наказателното производство по тази наредба се извършва по
реда на ЗАНН.
Глава VI. АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 62 (1) (Изм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав) За нарушаване
разпоредбите
на настоящата Наредба се прилага Глава шеста „Принудителни

Наредба №2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на община Белослав

16

административни мерки и административнонаказателни разпоредби”, Раздел втори
„Административни нарушения и наказания” от ЗУО.
(2) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
(3) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
(4) (Отм. Р-е № 619/11.07.2019г.на ОбС Белослав)
Глава VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят
се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи.
2. "Битови отпадъци" са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.
Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството
занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни
отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на
третирането им съвместно с битовите.
3. "Производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на
промишлената дейност на физическите и юридическите лица.
4. "Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече
свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги
превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за
контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.
5. "Строителни отпадъци" са отпадъците, получени в резултат на строителната
дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция
на сгради и съоръжения.
6. "Опаковки" са всички продукти, независимо от техния произход и материала,
от който са изработени, използвани от всяко лице по веригата от производителите до
крайните потребители за държане, опазване, боравене, доставяне и представяне на
каквито и да са стоки от суровини до готови изделия. Изделията за еднократна
употреба (торбички, чашки, чинийки, кофички, кутийки за еднократна употреба, както
и други изделия, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажба
заедно с продуктите, за чието опаковане са предназначени) също се считат за опаковки
в случаите, когато са използвани за същите цели.
7. "Отпадъци от опаковки" са всякакъв вид опаковки или опаковъчни материали, които попадат в обхвата на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 1 от
Допълнителните разпоредби, с изключение на остатъците, получени от производствени
процеси.
8. "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.
9. "Причинител на отпадъци" е физическо или юридическо лице, при чиято
дейност се образуват отпадъци - първичен причинител и/или всеки, който осъществява
предварителна обработка, смесване или други операции, водещи до промяна на
свойствата или състава на отпадъка.
10. "Организация по оползотворяване" е юридическо лице, регистрирано по
Търговския закон, което не разпределя печалба и управлява дейностите по разделно
събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.
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11."Третиране на отпадъците" е събирането, съхранението, оползотворяването
или обезвреждането на отпадъците и всички междинни операции, както и повторното
им използване, рециклиране и възстановяване или производство на енергия и
материали от отпадъци.
12. "Обезвреждане на отпадъците" е операция, свързано с депониране; обработване на замърсени земя и почви; дълбочинно инжектиране; повърхностни заграждения;
специално проектирани; изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на
морета/океани; изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под
морското дъно; биологично третиране, непосочено на друго място, при което се
образуват крайни съединения или смеси и др.
13. "Рециклиране на отпадъците" е дейност за възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства.
14. "Преработване на отпадъци" е дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти
или в крайни продукти.
15. "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.
16. "Оползотворяване на отпадъците" е всяка операция, свързано с използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия; пречистване или
регенериране на разтворители; рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и
други процеси на биологично превръщане; рециклиране или възстановяване на метали
и метални; рециклиране или възстановяване на други неорганични материали
регенериране на киселини и основи и др.
17. "Излязла от употреба лампа" е луминесцентна или друга лампа, съдържаща
живак, която не може да бъде използвана повторно.
18. "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор,
която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или
обезвреждане.
19. "Отработено масло" е всяко смазочно или индустриално масло на минерална основа, негодно за употреба по първоначалното си предназначение, включително
отработени моторни и трансмисионни масла, турбинни и хидравлични масла.
20. "Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти" са опасни и масово
разпространени отпадъци по смисъла на § 1, т. 4 и 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86/2003 г.)
21. "Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни и полутечни продукти на
нефтена основа, които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива, утайки от
почистване на резервоари за нефт и течни горива, утайки от маслоуловители при
очистване на отпадни води, остатъци от преработка на нефт.
22. "Излязло от употреба МПС" е: отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните
условия:
а) моторното превозно средство е с прекратена регистрация на основание на
представено доказателство за съхраняване в частен имот съгласно чл. 18, ал. 2 от
Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на моторни превозни средства и
ремаркетата, теглени от тях, в случай че то се намира върху държавна или общинска
собственост;
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б) моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически
преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на
моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях за повече от две години от
определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в
случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради
липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност
собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че
то се намира върху държавна или общинска собственост;
г) моторното превозно средство е предадено от собственика на площадките за
временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за
унищожаване по чл. 14.
23. "Отпадък от МПС" е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на ЗУО и включва:
а) излезли от употреба моторни превозни средства;
б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС.
24. "Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени
места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за
разделно събиране.
25. "Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места,
паркинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането, на които са отговорни техните
обитатели или ползватели. "
26. "Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи,
паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от
тротоари и др. подобни, които не са определени, като "прилежащи части".
Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Пунктът за събиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи,
съдържащи живак, както е пунктът за смяна на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти на територията на общината, се намират в двора на “Беласко” ЕООД,
гр.Белослав.
§ 2. Негодните за употреба батерии се предават на фирми, лицензирани за
събиране, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на опасни отпадъци.
§ 3. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 19 от Закона за управление на
отпадъците (ДВ бр. 86/2003 г.) и ЗООС и влиза в сила в три дневен срок след
приемането й от Общински съвет.
§ 4. Същата може да бъде актуализирана от Общинския съвет в съответствие с
новоприети нормативни документи.
§ 5. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет с решение №33 от протокол №4/30.01.2008 г. и отменя Наредба №2 за поддържане чистотата, организацията
на сметосъбирането, сметоизвозването, поддържането на депата за отпадъци е екологията на община Белослав, приета с решение №34, протокол №6/28.01.2000г. и изменена с Решение №44/29.02.2000 г., Решение №226/27.12.2001 г., Решение
№278/12.06.2002 г., Решение №33/17.02.2004 г., Решение №123/22.12.2004г., Решение
№133/27.01.2005 г., Решение №326/29.01.2007г., Решение №379/14.06.2007г.
§ 6. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Белослав.
§ 7. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №174 от протокол
№16/10.03.2009 г. на ОбС-Белослав.; Решение №16 от протокол №4/22.12.2011 г. на
ОбС-Белослав
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§ 8. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 51/13.03.2012г. от
Протокол №6/13.03.2012г.на ОбС-Белослав
§ 9. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 160 от Протокол
№13/21.07.2016г.на ОбС-Белослав
§ 10. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 321 от Протокол
№25/14.09.2017г.на ОбС-Белослав
§ 11. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 619 от Протокол
№49/11.07.2019г.на ОбС-Белослав

ЖИВКО ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-БЕЛОСЛАВ:
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