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Глава Първа
Общи положения
Чл.1. /1/ С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с
поддържането и опазването на чистотата и управлението на битовите,
строителните и масово разпространените отпадъци .
/2/ Наредбата определя правата и задълженията на общинската
администрация, юридическите и физическите лица във връзка с ежедневното
поддържане и опазване на чистотата на местата за обществено ползване,
сградите, дворовете и прилежащите територии.

/3/ Управлението на битови, строителни и масово разпространени отпадъци
представлява осъществяване на дейностите по тяхното изхвърляне, събиране,
включително разделното, транспортиране, претоварване, оползотворяване и
обезвреждане.
Чл. 2. /1/ За услугите по събир ане, извозване и обезвреждане в депа или други
съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване, юридическите и физически лица са
длъжни да заплащат такса по реда, предвиден в Наредбата за определяне и
администриране на местни такси и цени на услуги, предоставени от Столична
община /СО/.
/2/ За обезвреждане и/или оползотворяване на строителни отпадъци
притежателите им заплащат такса, определена от Столичен общински съвет
/СОС/.
Глава Втора
ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА
Чл. 3. Кметът на СО сключва договори в съответствие с действащите
нормативни актове с лица, регистрирани от РИОСВ по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО,
които извършват услуги по почистване /метене, миене и почистване от сняг и
лед/ на местата за обществено ползване.
Чл. 4. Юридическите лица, с които кметът на СО е сключил договор за
извършване на услуги по почистване на местата за обществено ползване,
изпълняват задълженията си в съответствие с приеманата от СОС годишна
задача.
Чл. 5. Кметът на СО възлага на кметовете на райони и кметовете на кметства
изготвянето и утвърждаването със заповед на схеми, с които се разпределят
между физически и юридически лица местата за почистване на териториите за
обществено ползване /прилежащи територии /, за които няма сключени договори
по реда на чл. 3.
Чл. 6. /1/ Всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими
имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата в
сградите, незастроените части от имотите /дворовете/ и опр еделените места по
чл. 5, както и да почистват тротоарите от сняг и лед , а така също и ледените
висулки от сградите.
/2/ В сградите с режим на етажна собственост за изпълнение на задълженията
по ал. 1 отговорност носят техните председатели.
/3/ Собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, намиращи се в
райони без изградена градска канализационна система са длъжни да почистват
попивните, изгребните или септичните си ями.
Глава Трета
Управление на неопасни битови отпадъци /НБО/

Чл. 7. (1) Кметът на СО сключва договори в съответствие с действащите
нормативни актове с лица, регистрирани от РИОСВ по чл.12, ал. 2, т. 1 от ЗУО
или притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, които извършват услуги по
събиране, включително разделно, транспортиране, пр етоварване,
оползотворяване и обезвреждане на неопасни битови отпадъците (НБО).
/2/ Лицата по ал. 1 осигуряват :
1. необходимия брой съдове за съхраняване на НБО – контейнери, кофи и други.
2. събирането на НБО и транспортирането им до депата или други ин сталации и
съоръжения за оползотворяването и обезвреждането им в съответствие с
приеманата от СОС годишна задача.
/3/ Кметът на СО отговаря за :
1. избора на площадка, изграждането, поддържането, експлоатацията,
закриването и мониторинга на депата за НБО и /или на други инсталации или
съоръжения за оползотворяване и обезвреждане на НБО.
2. разделното събиране на НБО, като определя местата за разполагане на
необходимите елементи на системата за разделно събиране.
3. контрола на регистрите на площадките за тър говия с черни и цветни метали.
Чл. 8. Лицата, с които кметът на СО е сключил договори за дейностите по
събиране, транспортиране, предварително третиране /в т.ч. балиране и
пакетиране на НБО/ и временно съхраняване, са длъжни да :
1. събират и извозват НБ О от районите, определени в договорите, като
границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване се
определят ежегодно със заповед на кмета на СО по реда на чл.9а, ал.2 от
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставени от Столична община.
2. събират и извозват НБО от територията на СО в съответствие с приеманата от
СОС годишна задача, но не по -малко от един път седмично и по маршрути,
определени от кмета на СО.
3. поддържат съдовете за НБО в добро т ехническо състояние и естетичен вид и
ги дезинфекцират най -малко два пъти годишно.
4. извозват НБО за оползотворяване, предварително третиране, временно
съхраняване и/или обезвреждане само на определените от СО депа или на други
инсталации и съоръжения.
5. почистват местата, на които са разположени съдовете за събиране на НБО и
уличното платно от разпилени при товаренето отпадъци.
6. след натоварването на НБО в специализираните автомобили, връщат
съдовете на определените места.

7. всяка година в срок до 31 март представят на кмета на СО екземпляр от
годишния си отчет за дейността за предходната година, съгласно Наредба № 9
от 28.09.2004г. на МОСВ, МРРБ и МЗ.
Чл. 9. Лицата, които генерират НБО са длъжни да :
1. ги изхвърлят само в специализираните съдове , като след използването им
капаците следва да се затварят плътно.
2. спазват организираната от СО схема за разделно събиране на НБО.
3. изхвърлят едрогабаритните отпадъци от бита до специализираните съдове за
НБО само в дните, определени от СО за събиран ето им.
4. изхвърлят отпадъците от търговски обекти, заведения за обществено хранене,
обекти за отдих и забавления, хотели и други места за настаняване и
съпътстващи производството занаятчийски дейности в собствени съдове за НБО.
5. подадат молба до СО – Дирекция „Екология и чистота” по образец
(Приложение № 1) до края на м.октомври всяка година за посочване на място
за предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на заявените
неопасни производствени отпадъци, приравнени към битовите. СО
насочва
отпадъците към инсталации и съоръжения за третирането им по
образец
( Приложение № 2).
6. опазват съдовете за НБО.
Глава четвърта
Управление на масово разпространени отпадъци (МРО)
Раздел първи
Управление на опасни битови отп адъци (ОБО)
Чл. 10. Кметът на СО създава организация и/или осигурява условия, при които
всеки притежател на опасни битови отпадъци /ОБО/ – негодни за употреба
батерии, акумулатори, луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
отработени моторни масла и др ., се обслужва от лица, които имат разрешение по
чл. 37 от ЗУО за събиране, транспортиране, временно
съхранение,предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на
ОБО.
Чл.11.

Кметът на СО:

1.Определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за
употреба батерии и акумулатори на територията на общината, когато
производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори разполагат
елементите от системата за разделно събиране върху общински имот.
2. Организира дейностите п о събиране и временно съхраняване на негодни за
употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране,

рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, когато има сключен
договор:
* с организация по оползотворяване на негодни за употр еба батерии и
акумулатори или
* с производител и/или вносител на батерии и акумулатори, който изпълнява
самостоятелно задълженията си по Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци
от батерии и акумулатори, или
* с ПУДООС.
3. Организира и прилага система за разделно събиране на излезли от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, съгласно Наредба на МОСВ за
изискванията за пускането на пазара на луминесцентни и други л ампи,
съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба
луминесцентни и други лампи, съдържащи живак.
4. Определя местата за смяна на отработени моторни масла на територията на
общината и информира обществеността за местоположението им и условията за
приемане на отработените масла, когато тези места са разположени върху
общински имот.
5. Организира дейностите по събиране и временно съхраняване на отработените
моторни масла и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане,
когато има сключен договор:
* с организация по оползотворяване на отработени масла или
* с производители и вносители на масла, изпълняващи самостоятелно
задълженията си по Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на
отработени масла и отпадъчни н ефтопродукти или
* с ПУДООС.
Чл.12.Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни
батерии и акумулатори на крайни потребители са длъжни да предвидят достъпни
места за поставяне на съдове за събиране и да приемат обратно негодните за
употреба батерии и акумулатори от същия вид.
Чл.13. Лицата, които притежават негодни за употреба портативни и/или
автомобилни батерии и акумулатори ги предават във всички търговски обекти, в
които се продават батерии и акумулатори от същия вид.
Чл. 14. /1/ Лицата, които извършват продажба на луминесцентни и други
лампи съдържащи живак на крайните потребители са длъжни безплатно да
приемат обратно излезлите от употреба лампи, в количество не по -голямо от
количеството на еднократно закупените от клиента лампи и не повече от 50 броя
еднократно, като осигуряват и безопасното им съхраняване.

/2/ Лицата, които съхраняват излезли от употреба живачни лампи до
предаването им за обезвреждане задължително определят места за съхраняване,
оборудвани със съдове за събиране.
Чл.15. Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни
нефтопродукти, генерирани от бита или стопанската им дейност, ги предават за
оползотворяване и/или обезвреждане на определените места за смяна на
отработени моторни масла.
Раздел втори
Управление на излезлите от употреба моторни превозни средства
/ИУМПС/
Чл. 16. /1/ Кметът на СО :
1. определя площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни
превозни средства /ИУМПС/.
2. организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхран яването им на
площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за
разкомплектоване.
/2/ Кметът на СО извършва дейностите по ал.1 в случаите когато
производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно
съхраняване на ИУМ ПС върху собствен имот и има сключен договор с
организация по оползотворяване, ПУДООС, производители и вносители на МПС,
които изпълняват задълженията си по Наредбата за изискванията за третиране
на отпадъците от МПС (ПМС 311/2004 г.), индивидуално или с лица,
притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО.
Чл. 17. /1/ Собственик на МПС, на което не е заверен знака за технически
преглед за повече от две години от определената му дата за следващия преглед
и МПС не се съхранява в имот частна собственост, е длъжен да го предаде на
площадка за временно съхраняване или в център за разкомплектоване.
/2/ Собственик на МПС с прекратена регистрация на основание представено
доказателство за съхраняване на МПС в частен имот, е длъжен да го предаде на
площадка за временно съ храняване или в център за разкомплектоване в случаи,
че се установи, че МПС се намира върху имот, държавна или общинска
собственост.
/3/ Когато собственик на МПС не изпълнили задълженията си по ал.1 или ал.2,
както и в случаите, когато МПС не може да бъде индентифицирано поради липса
на регистрационен или индентификационен номер и при невъзможност
собственикът да бъде установен, се прилага процедурата по чл.18.
Чл.18 /1/ Кметовете на районите назначават комисия с представители на
районната общинска админист рация, Столичен инспекторат и РПУ на МВР за
установяване на ИУМПС и техните собственици. На установените ИУМПС се
залепва стикер – предписание, съгласно образец - Приложение № 3.

/2/ Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС
в 3 ексземпляра, съгласно образец - Приложение № 4. При поискване,
екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на
упълномощено от него лице.
/3/ С поставянето на стикера -предписание за преместване на ИУМПС започва
да тече 14-дневен срок за преместване на МПС.
/4/ В случай, че в срока по ал. 3 собственикът не е изпълнил предписанието,
въз основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС,
съгласно ал. 2, кметът на съответния район издава заповед за преместване на
превозно средство, на площадките за временно съхраняване на ИУМПС и
центровете за разкомплектоване на ИУМПС.
/5/ Заповедта се изпълнява от лицата извършващи дейностите по събиране,
транспортиране, временно съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС за сметка
на собственика.
/6/ Когато собственикът е неизвестен, или макар и известен, не може да бъде
уведомен поради трайно отсъствие от страната или по -други обективни причини,
към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документ и,
удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването
на собственика. В тези случаи заповедта се поставя на мястото за обявление в
съответния район за срок от 15 дни, считано от датата на съставянето и.
/7/ На собствениците на ИУМПС, които не изпълняват предписанието за
преместване по чл.18 ал.3, се съставя и акт за административно нарушениe по
реда на ЗАНН.
Чл. 19. /1/ Лицата, сключили договор с кмета на СО по чл. 16, ал. 1, т. 2, са
длъжни да :
1. приемат ИУМПС на денонощно охраняеми па ркинги за временно съхранение и
съставят констативен протокол за състоянието им.
2. водят отчетни книги по Наредба №9 от 28.09.2004 г. На МОСВ, МРРБ и МЗ.
3. водят регистър за приетите автомобили, заверен в КАТ.
4. уведомяват незабавно направление “Пътна п олиция” – КАТ – СДВР и
съответното РПУ на територията на която се намира паркинга за постъпилите за
временно съхранение ИУМПС, като предоставят описанието на автомобила,
адреса на последното му паркиране и заповед за принудителното му
преместване.
5. предават за разкомплектоване ИУМПС не по –рано от 14 дни от датата на
приемането му за временно съхранение. Ликвидацията и разкомплектоването на
ИУМПС се извършват съгласно чл. 143 ал.6 от ЗДП;

6. освободят ИУМПС в срока по т.6, в случаите когато собственикът е поискал
връщането и е заплатил разходи по принудителното преместване и временното
съхранение.
РАЗДЕЛ ТРЕТИУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ /ООп/
Чл.20. Кметът на СО е длъжен да организира система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки /ООп/, к ато определя местата за разполагане на
елементите на системата.
Чл. 21. /1/ Кметът на СО може да сключва договори с лицензирани
организации по оползотворяване на ООп, ПУДООС и/или други лица,
притежаващи лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цв етни метали.
/2/ В срок до 3 месеца от подаване на предложение от лицата по ал. 1 за
участие в системата за разделно събиране на ООп, кметът на СО взема решение
за избор на партньори.
Чл. 22. Лицата, с които СО е сключила договор за въвеждане на система за
разделно събиране на ООп, са длъжни да :
1. притежават съответните разрешителни или регистрационни документи,
издадени по реда на глава пета, раздели първи и втори от ЗУО или лиценз за
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, издаден по ред а на
глава пета, раздел трети от ЗУО.
2. разработят съвместно с СО план -програми.
3. разполагат съдовете, съгласно разработената план -програма.
4. не възпрепятстват функционирането на съществуващата система за събиране
на НБО.
5. представят в СО копие от и нформацията по чл. 35 и чл.40, т.1 и т.2 от
Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки.
6. събират и транспортират разделно събраните ООп самостоятелно и/или да
сключат договор с подизпълнители, притежаващи разрешения по чл.12 и чл. 37
от ЗУО, като го съгласуват предварително със СО..
7. да предават негодните за оползотворяване или рециклиране отпадъци на
местата за обезвреждане, определени от СО.
Чл. 23. Лицата са длъжни да предават и/или изхвърлят ООп на определените за
целта места, обозначени с марк ировка за разделно събиране.
ГЛАВА ПЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Чл. 24 Кметът на СО отговаря за:

1. избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депа за строителни отпадъци или на други инсталации или
съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на строителни отпадъци.
2. определянето на маршрути за транспортиране на строителни отпадъци до
депа и/или до други инсталации или съоръжения за обезвреждането им.
Чл. 25./1/ Лицата, които генерират строителни отпа дъци, в резултат на
строителна дейност са длъжни да ги сортират по видове на строителната
площадка.
/2/ Лицата, които генерират строителни отпадъци в резултат от строително ремонтни дейности в жилища, офиси, търговски обекти, административни сгради
и други са длъжни да ги събират в специализирани контейнери.
Чл. 26. /1/ Строителните отпадъци се транспортират от лица, регистрирани по
чл.12 от ЗУО в РИОСВ, и притежаващи направление по образец (Приложение №
5) към Наредбата, издадено от СО, което представят на гл.архитект на София
или на главния архитект за района при издаване на разрешение за строеж по
чл.148 от ЗУТ.
/2/ Направлението по ал.1 се издава от кмета на СО, или упълномощени от него
длъжностни лица, след представяне на писмена заявка за количества та на
строителните отпадъци и/или земните маси в случаите по чл.147 и чл.151 от
ЗУТ.

/3/ Приемането на строителните отпадъци от длъжностните лица на площадката
за оползотворяване и/или обезвреждане, се удостоверява с талон по образец
/Приложение № 6/ към Наредбата, като всеки курс се маркира с печат.
/4/ При приключването на всеки строителен обект, преди издаването на
Констативен акт – Образец 15 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството , инвеститорите
подписват съвместно със СО или упълномощени от кмета на СО лица,
Констативен протокол, въз основа на издадените талони по ал.3 и по образец
(Приложение № 7).
ГЛАВА ШЕСТА
ЗАБРАНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 27.

На територията на СО се забранява :

1. изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено ползване;
2. изхвърлянето и натрупването на отпадъци от селскостопанска дейност,
оборска тор и трупове на животни и птици в съдовете за битови отпадъци и на
местата за обществено ползване, а също и край пътища, пътеки, граници между
имоти, кариери, речни корита и дерета и всички комуникации, свързващи
отделните имоти;

3. замърсяването на местата за обществено ползване с животински фекалии.
След дефекация собственикът на животното е длъжен да почисти замърсеното
място;
4. приютяването на бездомни кучета и котки във входовете и прилежащите
територии на сградите;
5. транспортирането на строителни материали, земни маси, селскостопанска
продукция, вторични суровини и други в транспортни средства с неуплътнени
каросерии и без предпазни мрежи или чергила;
6. струпването на обработен сняг с луга и/или пясъчно -солни смески в
непосредствена близост до стволовете на дърветата;
7. извършването на смяна на отработени моторни масла на места, които не са
оборудвани за тази цел;
8. изхвърлянето на отработени моторни масла, отпадъчни нефтопродукти и на
употребявани мазнини с хранителен произход в повърхностните води, в
канализационната система и на места за обществено ползване, както и директно
върху почвата;
9. промяна на дъждовната канализация и включването в нея на битови
отпадъчни води;
10. изхвърлянето на отпадъци и заустването на отпадъчни води в речните
корита и дерета;
11. изхвърлянето на отпадъчни води от изгребни и септични ями извън
определените за това места;
12. излизането на транспортните средства на уличните платна с непочистена
кал ходова част;

от

13. миенето, гресирането и ремонтирането на моторни превозни средства на
улиците, тротоарите, паркингите, площадите, зелените площи, междублоковите
пространства, местата за отдих и край поречия и водоеми;
14. тупането и изтърсването, изхвърлянето на отпадъци и изливането на вода
от балкони и прозорци;
15. заемането на тротоарите и уличните платна с амбалаж и/или стоки, извън
необходимото технологич но време за извършване на товаро -разтоварните
работи;
16. ползването на уличните и тротоарни площи за складиране на строителни
материали и разтвори, освен в специални контейнери след съответно
разрешение от районната администрация;
17. извършване на строит елно-монтажни работи на обекти без предварително
монтирана строителна ограда.

18. разтоварването на отпадъци извън определените от Столична община депа,
инсталации и съоръжения за обезвреждане и/или оползотворяване;
19. изхвърлянето на битовите отпадъци извън специализираните съдове за НБО;
20. изхвърлянето на едрогабаритни битови отпадъци в специализираните съдове
за НБО;
21. изхвърлянето в специализираните съдове за НБО на опасни, строителни и
горящи отпадъци, които могат да ги повредят и/или замърсят;
22. изхвърлянето на предвидените за разделно събиране отпадъци в съдовете
за НБО;
23. изхвърлянето на пепел и сгурия в съдовете за НБО. В случаите когато няма
поставени специализирани съдове, сгурията се изсипва до тези за НБО;
24. разместването и повре ждането на съдовете за битови отпадъци, а също и
запалването на отпадъците в тях;
25. изхвърлянето на отпадъци от търговски обекти, заведения за обществено
хранене, обекти за отдих и забавления, и съпътстващи производството
занаятчийски дейности в специали зираните съдове за НБО на жилищните сгради
и в уличните кошчета;
26. спирането на моторни превозни средства по начин, възпрепятстващ
събирането и транспортирането на битовите отпадъци, а така също и лятното и
зимното улично почистване;
27. изхвърлянето на производствени отпадъци в специализираните съдове за
НБО;
28. извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз от
Министерството на икономиката и без регистрация по Търговския закон.
29. изливането на киселина от акумулатори в канал изацията, върху зелените
площи и около дърветата;
30. чупенето на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и
изхвърлянето им в съдовете за НБО;
31. поставянето на негодни за употреба батерии в съдовете за НБО, както и
смесването им с други отпадъци;
32. изгарянето на гуми, отработени масла и отпадъчни нефтопродукти,
селскостопански и други отпадъци ;
33. разполагането на ИУМПС в имоти, които са общинска и държавна
собственост.

34. изхвърлянето на масово разпространени отпадъци, обозначени с маркировка
за разделно събиране в специализираните съдове за НБО;
35. смесването на отпадъци, определени за разделно събиране с други
отпадъци;
36. разместването и повреждането на съдовете за разделно събиране на
отпадъци, както и тяхното подпалване;
37. спирането на моторни превозни средства по начин възпрепятстващ
събирането и транспортирането на разделно събраните отпадъци;
38. изхвърлянето на разделно събраните отпадъци, негодни за последващо
оползотворяване на места извън тези, определени от кмета на СО;
39. изхвърлянето на строителни отпадъци извън местата, определени за
обезвреждането и/или оползотворяването им.
40. изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на строителните
обекти.
41. отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и ул ичните
платна.
42.отвеждането на дим и газове през прозорци, витрини, стени, балкони и
стълбища на жилищни и обществени сгради.
ГЛАВА СЕДМА
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл.28. Кметът на СО или упълномощени от него длъжностни лица контролират
изпълнението на вси чки изисквания и задължения, произтичащи от тази
наредба от лицата, извършващи дейности по поддържане и опазване на
чистотата и третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци,
в т.ч. :
1. разделното, съхраняване, транспортиране, оползотв оряване и обезвреждане
на битови и строителни отпадъци;
2. екологосъобразното обезвреждане на строителни, производствени и опасни
отпадъци;
3. дейностите по закриването, рекултивацията и последващия мониторинг на
депата за битови и строителни отпадъци, нам иращи се на територията на
общината;
4. спазване на условията и реда за извършване на търговската дейност с
отпадъци от черни и цветни метали;
5. изхвърлянето на отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно
събиране, в определените за целта съ дове ;

6. смесването на събраните отпадъци от опаковки с други материали или
отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или
оползотворяване;
7. изпълнението на договорените задължения на лицата, извършващи
дейностите по изхвърлянето, съ бирането в т.ч. разделно, транспортирането,
оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителните отпадъци;
8. Дейностите по събиране на ИУМПС.
Чл. 29 /1/ Осъществяването на контролните дейности по Наредбата се възлага
на дирекция „Екология и чистота” и Столичен инспекторат.
/2/ При изпълнение на своите задължения контролните органи по чл. 29, ал. 1
удостоверяват пълномощията си със служебна карта.
/3/ Контролните органи по чл. 29, ал. 1 извършват проверки по документи
и/или на място.
/4/ Проверяват се документите на лицата, генериращи и/или извършващи
дейности с отпадъци
/5/ При извършване на проверките контролните органи съставят актови за
установяване на административни нарушения по реда на Закона за
административните нарушения и наказан ия /ЗАНН/.
Чл. 30. Наказателните постановления се издават от кмета на Столичната
община или упълномощено от него лице.
Чл. 31. За образуването на административно наказателни производства за
нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връ чването и
обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат
разпоредбите на ЗАНН.
Чл.32 /1/ За нарушения на тази наредба, доколкото същите не представляват
нарушения по ЗУО, на виновните лица се налагат глоби в размер от 50 до 50 0
лева.
/2/ За явно маловажни случаи на административни нарушения, относно
замърсяване на околната среда, установени при извършването им, овластените
за това органи налагат на място на виновните лица срещу квитанция глоба от
10 до 50 лв.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл.19
от ЗУО.
§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила от момента на приемането и от СОС и
отменя „Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на СО” ,
приета с Решение № 3 по Протокол № 29/23.06.1997 г. на СОС, изм.и доп.с

Решение № 9 по Протокол № 26 от 23.05.2001 г. на СОС, изм.с Решение № 255
по Протокол № 24 от 22.07.2004 г. на СОС, изм.с Решение № 68 по Протокол
№ 39
от 10.02.2005 г. на СО С.
§ 3. Наредбата е приета с Решение № 137, Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на
СОС.
Приложения към наредбата.

