ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение № 208/30.06.2016 г. на ОбС –Кюстендил; изм. с Решение
№ 163/16.07.2018 г.по адм. д. № 233/2018 г.на КАС, в сила от 07.08.2018 г.)
§ 1. В чл. 27 се правят следните изменения:
1.Текста на ал. 1 се заменя с ,,За всички СМР и/или премахване на
строежи се изготвя ПУСО и се прилагат изискванията на Глава втора от
Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г.“.
2.В ал. 2, т. 1 текста „100 кв. м.“ се заменя с „300 кв. м.“
3.В ал. 2, т. 2 текста ,,500 кв. м.“ се заменя с ,,700 кв. м.“
4.В ал. 2, т. 3 текста ,,300 кв. м.“ се заменя с ,,700 кв. м“.
§ 2. В чл. 35 текста се заменя с ,,Дейностите по събиране, съхранение,
преработване и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти, се извършват при спазване разпоредбите на Наредба за
изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г.“.
§ 3. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1.Текста на ал.1 се заменя с ,,Дейностите по събиране, съхранение,
преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба гуми се извършват
при спазване разпоредбите на Наредба за изискванията за третиране на
излезли от употреба гуми, приета с ПМС № 183 от 20.08.2010 г.“.
2. Отменя се ал. 2.
§ 4. В чл. 41 текста се заменя с ,,Дейностите по събиране, съхранение,
разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС,
компоненти и материали от тях, преработване и/или обезвреждане се
извършват при спазване разпоредбите на Наредба за излезлите от употреба
моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.“.
§ 5. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Текста на ал. 2, пр. 1 се заменя с ,,от 15 000 до 50 000 лв.“.
2. Текста на ал. 3, пр. 1 се заменя с ,,от 30 000 до 100 000 лв.“.
§ 6. В чл. 61, ал. 2 текста ,,или са били в състояние да предотвратят
нарушението, но не са го сторили“ се отменя.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата влиза в сила от …....2019 година.
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МОТИВИ
ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ
В община Кюстендил е получен Протест № 1282/24.07.2019 г. от
Йордан Георгиев-прокурор в Окръжна прокуратура-гр. Кюстендил, с който
предлага на основание чл. 193, ал. 1 от АПК да бъдат обявени за нищожни
разпоредбите на чл. 27, ал.1 и ал.2, чл. 35, ал.1, чл. 37, ал.1, чл. 41, ал. 1,
чл. 58, ал.2, пр.1 и ал. 3, пр. 1и чл. 61, ал. 2 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Кюстендил.
Извършена е ревизия на текстовете от наредбата за съответствието им
с действащата в момента нормативна уредба. Установени са несъответствия
с действащите текстове от националното законодателство. Изготвен е проект
за изменение на общинската наредба за управление на отпадъците, в унисон
с действащото законодателство, в съответствие с указанията и мотивите на
окръжния прокурор, и предвид настоящите текстове на Наредбата за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС №267 от 05.12.2017 г., Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и
отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г.“,
Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета
с ПМС № 183 от 20.08.2010 г. и Наредбата за излезлите от употреба моторни
превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г.
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