ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 27
от заседанието на 28.09.2017 г.
по точка 13 от дневния ред
Относно: Изменение на Наредба № 15 за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното,
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени
отпадъци на територията на община Болярово.
докладва: Христо Христов – кмет на общината
ОбС взе Решение №325 на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет- Болярово
РЕШИ:
1. На основание чл. 19 /ал.3, т.6/ от Закона за управление на отпадъците, приема изменение и допълнение на Наредба №
15 за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, както
следва:
За Чл.3, ал.1, т.10 добавяме (5) разделно събиране на отпадъци от опаковки
За Чл.3, ал.1 добавя 14.Организира разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за
следните отпадъчни материали- хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло и определя местата за разполагане на съдовете
за разделно събиране.
Добавяне на Раздел пети А
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ
Чл.21А.(1)При организирана система за разделно събиране на битови отпадъци общината определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки.
(2)Кметът на общината организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране по
чл.19,ал.3, т.6 от ЗУО като сключва договори при условия и ред, определен с решение на общински съвет, със:
1.организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО, и/или
2.други лица притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели І и ІІ, за
извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотваряване на отпадъци на територията на
община Елхово и/или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната
среда(ЗООС).
(3)С договорите по ал.2 се урежда разделното събиране на отпадъци от домакинствата, административните, социалните и
обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавление и туризъм
(4) С договорите по ал.2 се определят най-малко следните условия:
1.изискванията към системата за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, вид, брой
и разположение на съдовете и площадките за разделно събране на отпадъците, честота на обслужване;
2.количествени цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата и подобни
отпадъци, както и условията и редът за отчитане на тяхното изпълнение;
3.задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на територията на община Елхово
4.задълженията за предоставяне на информация на гражданите на общината по прилагане на системата за разделно
събиране, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.
Чл.21Б (1)Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговските обекти, производствени,
стопански и административни сгради се събират разделно.
(2)Ползвателите на търговски обекти,производствени,стопански и административни сгради в населените места по ал.1 са
длъжни да събират разделно отпадъците по ал.1 и да ги предават на лица,притежаващи разрешение,комплексно разрешително
и/или регистрационен документ по чл.35 и/или с организация по оползотворяване.

2.На основание чл.37, ал.1 и чл. 39, ал.1, т.4 от ЗНА задължава председателя на ОбС Болярово да нареди
обнародване на Наредба № 15 във вестник „Крайгранична искра” и да я разгласи в интернет-страницата на Община Болярово,
да я изпрати на кметовете и кметски наместници за ползване и поставяне на видно място в населените места на общината.
Гласували: 10 “за”
1. Атанас Борисов Дженков
2. Атанас Стайков Ангелов
3. Бинка Петрова Величкова
4. Димитър Михов Драгоманов
5. Златина Николаева Николова
6. Красимир Любчов Григоров
7. Мария Стоилова Маринова
8. Пламен Петров Петков
9. Съба Георгиева Недева
10. Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “против”;

0 “въздържал се”

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/

