
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на 

отпадъците на територията на Община Разград. 

 В съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните 

актове в законоустановения срок от 30 дни Община Разград чрез настоящото публикуване 

за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 

своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград на 

електронна поща counsel@razgrad.bg или в деловодството на Община Разград на адрес: гр. 

Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“.                           

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

РАЗГРАД 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

от Галина Милкова Георгиева – Маринова – заместник- кмет на Община Разград, 

определена за кмет със Заповед № 1587/26.11.2015 г. на кмета на Община Разград 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на 

отпадъците на територията на Община Разград  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 С Решение № 593 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет – Разград е 

приета Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград. 

Срещу разпоредбите на чл. 27, ал. 1 в частта „притежаващи съответно 

разрешително“, чл. 57 и чл. 58 от Наредбата е постъпил протест от Окръжна прокуратура 

Разград до Административен съд Разград заведен в деловодството на Общински съвет 

Разград с вх. № 265/17.06.2019 г. 

Впоследствие постъпва втори протест от Окръжна прокуратура Разград до 

Административен съд Разград, заведен в деловодството на Общински съвет Разград с вх. № 

366/30.07.2019 г. 

Вторият протест е срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 

27, ал. 1 в частта „дейностите по събиране“ и „притежаващи съответно разрешително“, чл. 

28, ал. 5 в частта „притежаващи разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 29 в 

частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 31, ал. 1 в частта „събиране“ и 

„разрешително“, чл. 32, ал. 1 в частта „събиране“ и „разрешително“, чл. 57 и чл. 58 от 

Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград на 

Общински съвет Разград. 

 В двата протеста по същество се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, а също така и някои от тях на Наредбата за 

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

които са законови и подзаконови нормативни актове от по висока степен. 

 Така депозираните протести считам за основателни поради аргументи, които ще 

изложа подробно по – долу. 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата възложителите на 

строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и възложителите на премахване на строежи, 

възлагат изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в обхват и 

съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО. 



Изискването по ал. 1 не се прилага за: 

1. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв.м; 

2. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв.м.; 

3. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м. 

Преди законодателната промяна /ДВ, бр. 105 от 2016 г./ чл. 21, ал. 2 от Наредбата 

съответства на актуалната редакция на нормата на чл. 11, ал. 2 от ЗУО.  

 След отмяната на последната, материята вече се урежда с предписанията на чл. 15, 

ал. 1, т. 1 – т. 12 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали /издадена на основание чл. 43, ал. 4 от ЗУО/. 

 Съпоставката между регламентацията в двата подзаконови акта /на МС и на 

Общински съвет Разград/ сочи, че действащата норма на чл. 21, ал. 2 от общинската 

наредба е незаконосъобразна, тъй като и трите хипотези касаят обекти с различни 

параметри /вж. чл. 15, ал. 1, т. 1 – премахване на обекти с разгъната застроена площ (РЗП), 

по – малка от 300 кв.м.; т. 3 – реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по – 

малка от 700 кв.м; т. 4 – промяна предназначението на строежи с РЗП, по – малка от 700 

кв.м.; т. 5 – строеж на сгради с РЗП, по – малка от 700 кв.м. от Наредбата на МС/. 

 Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Наредбата гласи, че планът за управление на 

строителни отпадъци по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава 

осма от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се 

изготвя самостоятелен план. 

 Съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата „Плановете за управление на строителни 

отпадъци се одобряват: 

1. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на 

глава осма, раздел II от ЗУТ; 

2. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на 

Община Разград или оправомощено от него длъжностно лице“. 

Тоест компетентността е нормативно, което ще рече императивно, разпределена.  

Така разпорежда и законодателят в един предходен момент. 

По тези въпроси е налице двукратна законова реформа. След първата плановете за 

управление на строителни отпадъци 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 съответния обект. Тоест, 

правомощията се съсредоточават у един орган. 

Според настоящата уредба на чл. 11, ал. 4 от ЗУО във връзка с чл. 156б от ЗУТ 

„ПУСО 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 ал. 1“. 

Съгласно чл. 156б, ал. 7 от ЗУТ „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“. 

При това положение вече не е налице категоричността на определяне на 

компетентността за одобряване на ПУСО, респ. Наредбата недопустимо се отличава от 

законодателното разрешение чрез отричане на правото на избор, предоставено със закона. 

Казаното по – горе важи и за разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата. 

По силата на ал. 5 компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на 

допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с 



изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до 

заявителя не по – късно от 15 дни от получаване на плана. 

Съгласно чл. 21, ал. 5 от Наредбата компетентният орган по ал. 4 може да изисква 

предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на 

несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано 

становище до заявителя не по – късно от 15 дни от получаване на плана. 

Съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата „В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на Община 

Разград одобрява плана за управление  на строителни отпадъци или мотивирано отказва 

одобрението му в срок до един месец  от получаването на плана или от отстраняването на 

нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.“ 

Противоречието с норма от по – висок ранг е в частта на срока, тъй като по силата на 

чл. 11, ал. 6 от ЗУО изискването за предоставяне на допълнителна информация или 

отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 

43, ал. 4 от ЗУО чрез изпращане на мотивирано становище до заявителя се извършва не по 

– късно от 14 дни от получаването на плана, а съгласно чл. 11, ал. 7 от ЗУО одобряването на 

ПУСО или мотивираният отказ за одобряването му се извършва в 14 – дневен срок от 

получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на 

допълнителна информация. 

Принципно законовият срок е инструктивен, но текстът е повелителен, понеже 

визира ред за упражняване на правомощие и има дисциплиниращ характер. 

Така наредбата предвижда нещо различно в сравнение със ЗУО. 

Това налага посочените разпоредби на чл. 21 да бъдат отменени, а след тяхната 

отмяна разпоредбите на чл. 21, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10, които не са протестирани губят 

практическо приложение, което налага те също да бъдат отменени. 

За конкретизиране прилагане разпоредбата на чл. 21, ал. 1 следва да бъде създадена 

нова ал. 11 със съдържание, което ще бъде посочено по – долу в настоящото изложение. 

По отношение разпоредбите на чл. 27 и следващите от ЗУО:  

Разпоредбата на чл. 27 гласи, че „Дейностите по събиране, съхранение, 

разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали 

от тях, имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл.47 

от ЗУО за съответната дейност“. 

Съгласно чл. 28, ал. 5 от Наредбата „Заповедта се изпълнява от лицата, с които 

Община Разград има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 47 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.  

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Наредбата „Лицата, притежаващи разрешително 

по чл. 47 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно 

съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и сключили договор с кмета на Община 

Разград са длъжни да:……“ 

Чл. 31, ал. 1 от Наредбата гласи „Дейностите по събиране, съхранение, преработване 

и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително или разрешително 

по чл.47 от ЗУО за съответната дейност“. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата „Дейностите по събиране, съхранение, 

преработване и/или обезвреждане на ИУГ имат право да извършват само лица, 

притежаващи съответно разрешително по чл.47 от ЗУО за съответната дейност“. 

В конкретния случай оспорените разпоредби на чл. 27, ал. 1 с първия протест в 

частта „притежаващи съответно разрешително“ и с втория в частта „дейностите по 

събиране“ и „притежаващи съответно разрешително“ /в тази част двата протеста се 

повтарят/, чл. 28, ал. 5 в частта „притежаващи разрешително“ и „събиране, 

транспортиране“, чл. 29 в частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 31, ал. 



1 в частта „събиране“ и „разрешително“ и чл. 32, ал. 1 в частта „събиране“ и 

„разрешително“ противоречат на нормативен акт от по – висока степен.  

Наредба №11 е приета на основание чл.22 от ЗУО, според който общинският съвет 

приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на 

общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по 

реда на Закона за местните данъци и такси. 

Законодателят разграничава различните дейности, като някои от тях са с 

разрешителен режим, а други с регистрационен режим. В чл.35, ал.1 от ЗУО е посочено 

конкретно и изчерпателно кои са дейностите, за които се изисква разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел първи или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда. В следващата разпоредба на 

чл.35, ал.2 от ЗУО са посочени случаите, в които не се изисква разрешение, както и 

съответните изключения, а именно: 1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци 

на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните 

разпоредби; 3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове 

R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от 

дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 

към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални 

опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за 

употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на 

цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им 

съхранение и/или продажба; 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци 

на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на 

приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; 5. дейност, обозначена с код 

R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща 

се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта 

съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за "биомаса" по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби; 6. дейности по обратно приемане на територията на търговски 

обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана 

депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, 

електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми; 7. дейност по предварително 

обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на 

образуването им, включително на територията на търговски обекти; 8. дейности по 

разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на 

лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на 

отпадъци в училищата; 9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите 

не включват дейности с отпадъци на определена площадка. Съобразно правилото на чл.35, 

ал.3 от ЗУО, за извършване на дейностите по ал.2, т. 2-5 се изисква регистрация и издаване 

на документ по реда на глава пета, раздел втори, като в чл.35, ал.5 от закона е посочено, че 

регистрационният документ за дейности по ал.2, т.2 се издава самостоятелно от останалите 

разрешителни и регистрационни документи. 

Анализът на правната уредба по ЗУО и сравняването и с чл.27, ал.1 от Наредбата в 

оспорената част сочи, че в нея не е отчетен и разграничен специалният режим, уреден в чл. 

35, ал. 2, т. 2 – 5, включително и за дейностите по §1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО, който по 



своята същност не е разрешителен а регистрационен. Предвид законовата регламентация, 

намирам, че в тази част нормата е приета в противоречие със ЗУО. С нея Общински съвет – 

Разград е въвел изискване за притежание на разрешително за дейности, които по силата на 

закона подлежат само на регистрация. С оглед на това тя се явява незаконна, като приета в 

противоречие с материалния закон и следва да се измени в съответствие с разпоредбите на 

ЗУО. 

 Разпоредбата на чл. 27 от Наредбата следва да се измени в смисъл, че „Дейностите 

по съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, 

компоненти и материали от тях, имат право да извършват лица, изпълнили изискванията на 

чл.35 или чл.47 от ЗУО“, а останалите протестирани разпоредби от чл. 28 до чл. 32 от 

Наредбата следва да се изменят в съответствие с разпоредбите на ЗУО.  

Разпоредбите на глава десета „Административнонаказателните разпоредби“ на  

Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград гласят 

следното: 

- чл. 57, ал. 1 „За нарушения по тази наредба на физическите лица се налага глоба в 

размер от 50 до 2 500 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци – 

имуществена санкция в размер от 500 до 6 000 лв; 

- ал. 2 „при повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в 

двоен размер по ал.1“; 

- ал. 3 „Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за 

същото нарушение не е предвиден ред за санкциониране в друг нормативен акт. 

Разпоредбите на чл. 58 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на 

Община Разград гласят следното: 

- чл. 58, ал. 1 „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни 

лица, определени със заповед на кмета на Община Разград“; 

- ал. 2 „Наказателните постановления се издават от кмета на общината или негов 

заместник“; 

- ал. 3 „Издаването на актове за установяване на нарушенията, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

При анализ на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗУО се установява, че законодателят 

не делегира никакви правомощия  на органа на местно самоуправление да издава наредба, с 

която да регламентира административнонаказателни разпоредби, каквито са чл. 57 и 58 от 

Наредбата. 

Основанията за незаконосъобразност на един административен акт са 

регламентирани в чл. 146 от АПК. 

Същите основания могат да обосноват нищожност на акта, когато конкретният 

порок е толкова съществен, че изначално не може да породи правни последици, към които е 

насочен. Съдебната практика е приела, че наличието на некомпетентност у органа издал 

оспорения акт всякога е основание за нищожност на този акт. 

В конкретния случай общинският съвет, в противоречие с делегираните му 

правомощия по чл. 22, ал. 1 от ЗУО е приел в Наредбата и глава десета 

„Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 57 и чл. 58, със съдържание, изложено по 

– горе, както и разпоредба, уреждаща компетентността на органите, които могат да 

съставят АУАН и да издава Наказателни постановления, за която освен че няма законова 

делегация, но и противоречи на чл. 157, 158 и 159 от ЗУО. 

Съгласно чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК нормативните актове се издават от изрично 

овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността затова не може да се 

делегира. 

Недопустимо е с наредба на Общински съвет да се уреждат обществени отношения, 

регламентирани с актове от по – висока степен и за приемането на които не е налице 



законова делегация. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден 

административен акт прави същия нищожен. 

С оглед гореизложеното, само по себе си правомощието на Общинския съвет да 

регламентира правопорядък от местно значение, чрез употреба на правомощията му, 

свързани с определяне на реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията 

на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 

предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси, не му 

предоставя правомощие да изземва изключителната компетентност на други органи и да 

преурежда обществени отношения, уредени с нормативен акт от по – висока степен, 

какъвто е ЗУО. 

При това положение протестираните от Окръжна прокуратура Разград разпоредби от 

глава десета „Административнонаказателни разпоредби“ на Наредба № 11 за управление на 

отпадъците на територията на община Разград са нищожни, като приети без надлежно 

овластяване на общинския съвет по силата на нормативен акт от по – висока степен, което 

обосновава липсата на материална компетентност на органа издал акта. 

Предвид гореизложеното считам, че чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, 

ал. 9 и ал. 10 следва да се отменят, чл. 27, ал. 1 следва да се измени със съдържание 

посочено по – горе, чл. 28, ал. 5, чл. 29 изречение първо, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 следва 

да се изменят в съответствие с разпоредбата на чл. 27, а чл. 57 и чл. 58 от  Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на община Разград следва да се отменят изцяло. 

1. Основни цели, които се поставят: 

С изменение и допълнение на посочените по – горе разпоредби от Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград се цели същата да се приведе 

в съответствие с изискванията на нормативната уредба относно определяне условията и 

реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на 

територията на общината, разработена съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 

предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба – не 

са необходими.  

           3. Очаквани резултати: 

Съобразяване с действащата нормативна уредба и отстраняване на противоречията с 

текстовете на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с регламентите и директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни актове /Закон за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове свързани с неговото 

прилагане,  Закон за местните данъци и такси и др./ с него. 

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е 



С Решение № 593 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет – Разград е 

приета Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград. 

Срещу разпоредбите на чл. 27, ал. 1 в частта „притежаващи съответно 

разрешително“, чл. 57 и чл. 58 от Наредбата е постъпил протест от Окръжна прокуратура 

Разград до Административен съд Разград заведен в деловодството на Общински съвет 

Разград с вх. № 265/17.06.2019 г. 

Впоследствие постъпва втори протест от Окръжна прокуратура Разград до 

Административен съд Разград, заведен в деловодството на Общински съвет Разград с вх. № 

366/30.07.2019 г. 

Вторият протест е срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, чл. 

27, ал. 1 в частта „дейностите по събиране“ и „притежаващи съответно разрешително“, чл. 

28, ал. 5 в частта „притежаващи разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 29 в 

частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 31, ал. 1 в частта „събиране“ и 

„разрешително“, чл. 32, ал. 1 в частта „събиране“ и „разрешително“, чл. 57 и чл. 58 от 

Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград на 

Общински съвет Разград. 

 В двата протеста по същество се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на 

Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, а също така и някои от тях на Наредбата за 

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

които са законови и подзаконови нормативни актове от по висока степен. 

 Така депозираните протести считам за основателни поради аргументи, които ще 

изложа подробно по – долу. 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата възложителите на 

строителни и монтажни работи по смисъла на § 5, т. 40 от Допълнителните разпоредби на 

ЗУТ, с изключение на текущи ремонти, и възложителите на премахване на строежи, 

възлагат изготвянето на план за управление на строителни отпадъци в обхват и 

съдържание, определени с наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО. 

Изискването по ал. 1 не се прилага за: 

4. разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв.м; 

5. реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с 

РЗП, по-малка от 500 кв.м.; 

6. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 300 кв.м. 

Преди законодателната промяна /ДВ, бр. 105 от 2016 г./ чл. 21, ал. 2 от Наредбата 

съответства на актуалната редакция на нормата на чл. 11, ал. 2 от ЗУО.  

 След отмяната на последната, материята вече се урежда с предписанията на чл. 15, 

ал. 1, т. 1 – т. 12 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали /издадена на основание чл. 43, ал. 4 от ЗУО/. 

 Съпоставката между регламентацията в двата подзаконови акта /на МС и на 

Общински съвет Разград/ сочи, че действащата норма на чл. 21, ал. 2 от общинската 

наредба е незаконосъобразна, тъй като и трите хипотези касаят обекти с различни 

параметри /вж. чл. 15, ал. 1, т. 1 – премахване на обекти с разгъната застроена площ (РЗП), 

по – малка от 300 кв.м.; т. 3 – реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по – 

малка от 700 кв.м; т. 4 – промяна предназначението на строежи с РЗП, по – малка от 700 

кв.м.; т. 5 – строеж на сгради с РЗП, по – малка от 700 кв.м. от Наредбата на МС/. 

 Разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от Наредбата гласи, че планът за управление на 

строителни отпадъци по ал. 1 се включва в обхвата на инвестиционните проекти по глава 

осма от ЗУТ, а за обектите, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект, се 

изготвя самостоятелен план. 

 Съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата „Плановете за управление на строителни 

отпадъци се одобряват: 



3. за строежи, за които се изисква одобрен инвестиционен проект – като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по реда на 

глава осма, раздел II от ЗУТ; 

4. за обекти, за които не се изисква одобрен инвестиционен проект – от кмета на 

Община Разград или оправомощено от него длъжностно лице“. 

Тоест компетентността е нормативно, което ще рече императивно, разпределена.  

Така разпорежда и законодателят в един предходен момент. 

По тези въпроси е налице двукратна законова реформа. След първата плановете за 

управление на строителни отпадъци 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 съответния обект. Тоест, 

правомощията се съсредоточават у един орган. 

Според настоящата уредба на чл. 11, ал. 4 от ЗУО във връзка с чл. 156б от ЗУТ 

„ПУСО 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 ал. 1“. 

Съгласно чл. 156б, ал. 7 от ЗУТ „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“. 

При това положение вече не е налице категоричността на определяне на 

компетентността за одобряване на ПУСО, респ. Наредбата недопустимо се отличава от 

законодателното разрешение чрез отричане на правото на избор, предоставено със закона. 

Казаното по – горе важи и за разпоредбите на чл. 21, ал. 5 и ал. 6 от Наредбата. 

По силата на ал. 5 компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на 

допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с 

изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано становище до 

заявителя не по – късно от 15 дни от получаване на плана. 

Съгласно чл. 21, ал. 5 от Наредбата компетентният орган по ал. 4 може да изисква 

предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на 

несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4 от ЗУО, като изпраща мотивирано 

становище до заявителя не по – късно от 15 дни от получаване на плана. 

Съгласно чл. 21, ал. 6 от Наредбата „В случаите по ал. 4, т. 2 кметът на Община 

Разград одобрява плана за управление  на строителни отпадъци или мотивирано отказва 

одобрението му в срок до един месец  от получаването на плана или от отстраняването на 

нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.“ 

Противоречието с норма от по – висок ранг е в частта на срока, тъй като по силата на 

чл. 11, ал. 6 от ЗУО изискването за предоставяне на допълнителна информация или 

отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 

43, ал. 4 от ЗУО чрез изпращане на мотивирано становище до заявителя се извършва не по 

– късно от 14 дни от получаването на плана, а съгласно чл. 11, ал. 7 от ЗУО одобряването на 

ПУСО или мотивираният отказ за одобряването му се извършва в 14 – дневен срок от 

получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на 

допълнителна информация. 

Принципно законовият срок е инструктивен, но текстът е повелителен, понеже 

визира ред за упражняване на правомощие и има дисциплиниращ характер. 

Така наредбата предвижда нещо различно в сравнение със ЗУО. 

Това налага посочените разпоредби на чл. 21 да бъдат отменени, а след тяхната 

отмяна разпоредбите на чл. 21, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10, които не са протестирани губят 

практическо приложение, което налага те също да бъдат отменени. 



За конкретизиране прилагане разпоредбата на чл. 21, ал. 1 следва да бъде създадена 

нова ал. 11 със съдържание, което ще бъде посочено по – долу в настоящото изложение. 

По отношение разпоредбите на чл. 27 и следващите от ЗУО:  

Разпоредбата на чл. 27 гласи, че „Дейностите по събиране, съхранение, 

разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали 

от тях, имат право да извършват само лица, притежаващи съответно разрешително по чл.47 

от ЗУО за съответната дейност“. 

Съгласно чл. 28, ал. 5 от Наредбата „Заповедта се изпълнява от лицата, с които 

Община Разград има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 47 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика.  

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от Наредбата „Лицата, притежаващи разрешително 

по чл. 47 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно 

съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и сключили договор с кмета на Община 

Разград са длъжни да:……“ 

Чл. 31, ал. 1 от Наредбата гласи „Дейностите по събиране, съхранение, преработване 

и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, имат право да 

извършват само лица, притежаващи съответно комплексно разрешително или разрешително 

по чл.47 от ЗУО за съответната дейност“. 

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата „Дейностите по събиране, съхранение, 

преработване и/или обезвреждане на ИУГ имат право да извършват само лица, 

притежаващи съответно разрешително по чл.47 от ЗУО за съответната дейност“. 

В конкретния случай оспорените разпоредби на чл. 27, ал. 1 с първия протест в 

частта „притежаващи съответно разрешително“ и с втория в частта „дейностите по 

събиране“ и „притежаващи съответно разрешително“ /в тази част двата протеста се 

повтарят/, чл. 28, ал. 5 в частта „притежаващи разрешително“ и „събиране, 

транспортиране“, чл. 29 в частта „разрешително“ и „събиране, транспортиране“, чл. 31, ал. 

1 в частта „събиране“ и „разрешително“ и чл. 32, ал. 1 в частта „събиране“ и 

„разрешително“ противоречат на нормативен акт от по – висока степен.  

Наредба №11 е приета на основание чл.22 от ЗУО, според който общинският съвет 

приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни 

битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на 

общината, разработена съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по 

реда на Закона за местните данъци и такси. 

Законодателят разграничава различните дейности, като някои от тях са с 

разрешителен режим, а други с регистрационен режим. В чл.35, ал.1 от ЗУО е посочено 

конкретно и изчерпателно кои са дейностите, за които се изисква разрешение, издадено по 

реда на глава пета, раздел първи или комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда. В следващата разпоредба на 

чл.35, ал.2 от ЗУО са посочени случаите, в които не се изисква разрешение, както и 

съответните изключения, а именно: 1. събиране и предварително съхраняване на отпадъци 

на мястото на образуване, включително на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

2. събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните 

разпоредби; 3. дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначени с кодове 

R3, с изключение на газификация и пиролиза, когато компонентите, образувани от 

дейността, се използват като химикали, R5, R11, R12 и R13 по смисъла на приложение № 2 

към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, с изключение на ОЧЦМ, отпадъци от метални 

опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за 



употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на 

цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им 

съхранение и/или продажба; 4. дейности по обезвреждане на собствени неопасни отпадъци 

на мястото на образуването им, обозначени с код D2, D3, D8, D9, D13 и D14 по смисъла на 

приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; 5. дейност, обозначена с код 

R1 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби, отнасяща 

се до изгаряне с оползотворяване на получената енергия в специализирани за целта 

съоръжения на неопасни отпадъци, по определението за "биомаса" по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби; 6. дейности по обратно приемане на територията на търговски 

обекти на масово разпространени отпадъци от опаковки, за които има организирана 

депозитна или друга система за многократна употреба, батерии и акумулатори, 

електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и гуми; 7. дейност по предварително 

обработване, обозначена с код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от 

допълнителните разпоредби, на собствени неопасни отпадъци от опаковки на мястото на 

образуването им, включително на територията на търговски обекти; 8. дейности по 

разделно събиране на отпадъци, които не се извършват по занятие, като събиране на 

лекарства с изтекъл срок на годност от аптеките или кампании на общините за събиране на 

отпадъци в училищата; 9. дейности като търговец и/или брокер на отпадъци, когато същите 

не включват дейности с отпадъци на определена площадка. Съобразно правилото на чл.35, 

ал.3 от ЗУО, за извършване на дейностите по ал.2, т. 2-5 се изисква регистрация и издаване 

на документ по реда на глава пета, раздел втори, като в чл.35, ал.5 от закона е посочено, че 

регистрационният документ за дейности по ал.2, т.2 се издава самостоятелно от останалите 

разрешителни и регистрационни документи. 

Анализът на правната уредба по ЗУО и сравняването и с чл.27, ал.1 от Наредбата в 

оспорената част сочи, че в нея не е отчетен и разграничен специалният режим, уреден в чл. 

35, ал. 2, т. 2 – 5, включително и за дейностите по §1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО, който по 

своята същност не е разрешителен а регистрационен. Предвид законовата регламентация, 

намирам, че в тази част нормата е приета в противоречие със ЗУО. С нея Общински съвет – 

Разград е въвел изискване за притежание на разрешително за дейности, които по силата на 

закона подлежат само на регистрация. С оглед на това тя се явява незаконна, като приета в 

противоречие с материалния закон и следва да се измени в съответствие с разпоредбите на 

ЗУО. 

 Разпоредбата на чл. 27 от Наредбата следва да се измени в смисъл, че „Дейностите 

по съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на ИУМПС, 

компоненти и материали от тях, имат право да извършват лица, изпълнили изискванията на 

чл.35 или чл.47 от ЗУО“, а останалите протестирани разпоредби от чл. 28 до чл. 32 от 

Наредбата следва да се изменят в съответствие с разпоредбите на ЗУО.  

Разпоредбите на глава десета „Административнонаказателните разпоредби“ на  

Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на Община Разград гласят 

следното: 

- чл. 57, ал. 1 „За нарушения по тази наредба на физическите лица се налага глоба в 

размер от 50 до 2 500 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци – 

имуществена санкция в размер от 500 до 6 000 лв; 

- ал. 2 „при повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е в 

двоен размер по ал.1“; 

- ал. 3 „Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за 

същото нарушение не е предвиден ред за санкциониране в друг нормативен акт. 

Разпоредбите на чл. 58 от Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на 

Община Разград гласят следното: 



- чл. 58, ал. 1 „Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни 

лица, определени със заповед на кмета на Община Разград“; 

- ал. 2 „Наказателните постановления се издават от кмета на общината или негов 

заместник“; 

- ал. 3 „Издаването на актове за установяване на нарушенията, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

При анализ на разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗУО се установява, че законодателят 

не делегира никакви правомощия  на органа на местно самоуправление да издава наредба, с 

която да регламентира административнонаказателни разпоредби, каквито са чл. 57 и 58 от 

Наредбата. 

Основанията за незаконосъобразност на един административен акт са 

регламентирани в чл. 146 от АПК. 

Същите основания могат да обосноват нищожност на акта, когато конкретният 

порок е толкова съществен, че изначално не може да породи правни последици, към които е 

насочен. Съдебната практика е приела, че наличието на некомпетентност у органа издал 

оспорения акт всякога е основание за нищожност на този акт. 

В конкретния случай общинският съвет, в противоречие с делегираните му 

правомощия по чл. 22, ал. 1 от ЗУО е приел в Наредбата и глава десета 

„Административнонаказателни разпоредби“ – чл. 57 и чл. 58, със съдържание, изложено по 

– горе, както и разпоредба, уреждаща компетентността на органите, които могат да 

съставят АУАН и да издава Наказателни постановления, за която освен че няма законова 

делегация, но и противоречи на чл. 157, 158 и 159 от ЗУО. 

Съгласно чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от АПК нормативните актове се издават от изрично 

овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността затова не може да се 

делегира. 

Недопустимо е с наредба на Общински съвет да се уреждат обществени отношения, 

регламентирани с актове от по – висока степен и за приемането на които не е налице 

законова делегация. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден 

административен акт прави същия нищожен. 

С оглед гореизложеното, само по себе си правомощието на Общинския съвет да 

регламентира правопорядък от местно значение, чрез употреба на правомощията му, 

свързани с определяне на реда и условията за изхвърлянето, събирането, включително 

разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 

битови и строителни отпадъци, биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, на територията на общината, разработена съгласно изискванията 

на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 

предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси, не му 

предоставя правомощие да изземва изключителната компетентност на други органи и да 

преурежда обществени отношения, уредени с нормативен акт от по – висока степен, 

какъвто е ЗУО. 

При това положение протестираните от Окръжна прокуратура Разград разпоредби от 

глава десета „Административнонаказателни разпоредби“ на Наредба № 11 за управление на 

отпадъците на територията на община Разград са нищожни, като приети без надлежно 

овластяване на общинския съвет по силата на нормативен акт от по – висока степен, което 

обосновава липсата на материална компетентност на органа издал акта. 

Предвид гореизложеното считам, че чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, 

ал. 9 и ал. 10 следва да се отменят, чл. 27, ал. 1 следва да се измени със съдържание 

посочено по – горе, чл. 28, ал. 5, чл. 29 изречение първо, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 следва 

да се изменят в съответствие с разпоредбата на чл. 27, а чл. 57 и чл. 58 от  Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на община Разград следва да се отменят изцяло. 



 

1. Основни цели, които се поставят: 

С изменение и допълнение на посочените по – горе разпоредби от Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград се цели същата да се приведе 

в съответствие с изискванията на нормативната уредба относно определяне условията и 

реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 

претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на 

територията на общината, разработена съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за 

предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба – не 

са необходими.  

            3. Очаквани резултати: 

Съобразяване с действащата нормативна уредба и отстраняване на противоречията с 

текстовете на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с регламентите и директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни актове /Закон за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове свързани с неговото 

прилагане,  Закон за местните данъци и такси и др./ с него. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за 

нормативните актове е публикуван на интернет страницата на Община Разград на 

20.08.2019 г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 

година за прилагане на Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет 

Разград 

Р Е Ш И: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за управление на 

отпадъците на територията на Община Разград, както следва: 

§1. Чл. 21, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 се отменят изцяло.  

§2. В чл. 21 се създава нова алинея 11 със следното съдържание: 

1. (11). „Реда за одобряване и за прилагане на плановете по ал. 1, както и 

изключенията при които не се изготвят такива са посочени в Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали, приета с ПМС 267 от 5.12.2017 . (Обн., ДВ, бр. 98 от 8.12.2017 г.). 

§3. В чл. 27 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 



„(1) Дейностите по съхранение, разкомплектоване, преработване и/или 

обезвреждане на ИУМПС, компоненти и материали от тях, имат право да извършват лица, 

изпълнили изискванията на чл.35 или чл.47 от ЗУО“. 

§3. В чл. 28 се правят следните изменения: 

1. Алинея 5 се изменя така: 

„(5) Заповедта се изпълнява от лицата, с които Община Разград има сключен 

договор и отговарящи на изискванията на чл. 27, ал. 1 за извършване на дейности 

по временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 

собственика“. 

 §4. В чл. 29, изречение първо се правят следните изменения: 

1. „Лицата по чл. 27, ал. 1  за извършване на дейности по временно съхранение и 

разкомплектоване на ИУМПС и сключили договор с кмета на Община Разград са 

длъжни да:“ 

§5. В чл. 31 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

(1) „Дейностите по съхранение, преработване и/или обезвреждане на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти, имат право да извършват лица отговарящи на 

изискванията на чл. 27, ал. 1“. 

 §6. В чл. 32 се правят следните изменения; 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Дейностите по съхранение, преработване и/или обезвреждане на ИУГ имат 

право да извършват лица отговарящи на изискванията на чл. 27, ал. 1“. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Изграждането на събирателни пунктове за ИУГ е задължение за лицата по 

чл. 27, ал. 1.“ 

§7.  Чл. 57 се отменя изцяло; 

§8.  Чл. 58 се отменя изцяло. 

§9. В преходни и заключителни разпоредби  „използвани съкращения“  думите 

„ЗАНН – Закон за административните нарушения и наказания“ се заличават. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен 

съд Разград. 

ВНОСИТЕЛ: 

/ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА – МАРИНОВА/ 
Съгласно Заповед № 1587/26.11.2015 г. на кмета на Община Разград 


