На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 20.04.2018 г., за
предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас. Предложения
могат да бъдат депозирани в Община Бургас и на следните електронни адреси:
z.georgieva@burgas.bg; p.mihov@burgas.bg; v.valkova@burgas.bg

ПРОЕКТ НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

§1. В чл.5 изразът „чл.13, ал.4“ се заменя с израза: „чл.17, ал.4“
§2. В чл. 9, ал. 1, т. 1 преди изразът: „ръководителите на фирми и организации“ се
добавя израза: „длъжностни лица и технически ръководители“
§3. В чл.25, ал.1 изразът: „собственик, изпълнител и инвеститор“ и се заменя с израза
„строител и техническите им ръководители на обекти“.
§4. Чл. 30 се променя и придобива следното съдържание:
Чл. 30. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини,
включително и хранителни отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за
обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на
хранително-вкусовата промишленост се събират разделно и се третират чрез компостиране
или анаеробно разграждане, по начин, който осигурява висока степен на защита на околната
среда.
(2) Лицата оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 ЗУО или ги
предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо разрешение, комплексно
разрешително или регистрационен документ по чл.35 ЗУО, или извършват компостиране
на място.
(3) Биоотпадъците от растителен произход от ресторанти, заведения за обществено
хранене, търговски обекти, зеленчукови пазари и тържища, обхванати от общинската
система за разделно събиране на биоотпадъци се събират при източника на образуване
в специализирани съдове, по следния начин:
1. Отговорните за разделното събиране лица, определят местата за разполагане на
специализираните съдове, като не допускат достъп на външни лица и животни до
тях.

2. съдовете за разделно събиране на биоотпадъци се предоставят от лицата
изпълнители по договори за извършване на дейности с отпадъци. Измиването и
дезинфекцията на съдовете е задължение на ползвателя.
3. съдовете за биоотпадъци с кафяв цвят, следва да са обозначени с надпис и да
отговарят на изискванията на чл.6, ал.2 от Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.
(4) Биоотпадъците от растителен произход от поддържане на зелени площи, паркове,
градини, междублокови пространства се събират разделно и се транспортират до
съоръжения за третиране, определени от общинската система за разделно събиране на
биоотпадъци, организирана от кмета на общината.
1. биоотпадъците от растителен произход, получени от поддържане на обществени
площи, паркове и градини, междублокови пространства се събират разделно от
изпълнителите на които е възложено и се транспортират до регионално депо
“Братово-Запад“ за оползотворяване.
2. биоотпадъците от растителен произход, събрани от общински учебни, здравни и
детски заведения се предават на изпълнителите по поддържане на зелената система
в района, които ги извозват до определените от общинската система места.
3. биоотпадъците, от зелени площи частна собственост, се събират разделно,
оползотворяват се на място чрез компостиране или се предават на изпълнителите по
поддържане на зелената система в района, които ги извозват до определените от
общинската система места.
(5) Биоотпадъците от хранителен и кухненски произход от домакинствата, се
събират разделно при източника на образуване и се изхвърлят в специализираните съдове
за биоразградими отпадъци в кафяв цвят.
(6) Лицата, които образуват биоотпадъци и не са обхванати от общинската система
за разделно събиране /като лицата, извършващи озеленяване и поддържане на частни
паркове и градини, търговски обекти, ресторанти, заведения за обществено хранене и
развлечение, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти и др.,
които образуват подобни биоотпадъци/ организират самостоятелни системи за тяхното
разделно събиране, извършват компостиране на място или ги предават за последващо
третиране на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или
регистрационен документ по чл.35 ЗУО.
(7) Общинската системата за разделно събиране на биоотпадъци се организира от
кмета на общината, при спазване изискванията, посочени в ал.3, ал.4 и ал.5, оповестява се
на интернет страницата на общината, раздел „Околна среда“ и се актуализира при всяка
промяна
§5 В чл.55, ал.1 се променя словореда и се добавя израза „извършили или допуснали
извършване на нарушение“ и добива следната редакция: „ На физическите лица, извършили
или допуснали извършване на нарушение на разпоредбите на тази наредба се налага
административно наказание – глоба в размер от 20 лева до 5000 лева, а на юридическите
лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лева до 50 000 лева.“

§6 В т.16 от допълнителните разпоредби, се заличава текста: „Наредбата за реда и
начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, приета с
Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.)“
§7. В допълнителните разпоредби се добавят нови точки от т.38 до т.42 със следното
съдържание:
38. "Домакинство" са едно или повече лица, които живеят заедно в един
самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ
адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им.
39. "Земни маси"- всички материали от естествен произход добити при
извършването на изкопни работи при строителството, независимо от съотношението на
съдържащите се в тях скални късове, пясъци, чакъли и почви.
40. "Междублокови пространства" са общински терени, с ограничено обществено
ползване в жилищните комплекси, включващи зелени площи, алеи и площадки за отдих и
игри с изключение на прилежащи площи, определени със заповед на кмета и улични платна,
с прилежащите им тротоари.
41. „Строител“ на обекти, при които се формират СО и ЗМ, за които се издава
разрешение за строеж и се открива строителна линия, както и за премахване на незаконни
строежи е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица,
притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с
възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
42. „Технически ръководител“ е участник в строителството, който е технически
правоспособно лице, строителен инженер или строителен техник, назначен от строителя,
който ръководи строителните работи и го представлява на строежа, в съответствие със
сключения договор.

