
 

 
08-01-93/18.03.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на 

ОбС Монтана, относно Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Монтана. 

 
Решение 

№ 683 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА 

Общински съвет Монтана 

Реши: 
 

Променя Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Монтана по следния начин: 

Отменя текста на чл.4 ал. 3 и го заменя със следния текст:  
„Кметът на общината отговаря за: 
1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 
2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 

други инсталации и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането 
им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или на други инсталации или 
съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на 
строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 
територията на съответната община; 

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината 
най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, 
пластмаси и стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово 
разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за 
оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за 
разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и 
местата за предаване на масово разпространени отпадъци; 

8. изпълнението на решенията по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъци на общото събрание на регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 от 
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Закона за управление на отпадъци и съдейства за създаване на центрове за 
повторна употреба, поправка и подготовка за повторна употреба; 

9. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци 
извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъци 
и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

10. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на 
системата за разделно събиране на отпадъците и предаването им за 
компостиране или анаеробно разграждане; 

11. осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни 
отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 
жители на територията на общината, и при необходимост в други населени 
места; 

12. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 
12 от Закона за управление на отпадъци; 

13. осигуряването на информация на обществеността по т. 1 - 12, 14 и 15, 
както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на 
отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци 
чрез интернет страницата на съответната община, както и по друг подходящ 
начин; 

14. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от 
пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на съответната община; 

15. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за 
това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на 
почистването им.” 

 

 
 
 
 

Забележка: Решението се прие с 30 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се” 

 

 

 

 

Председател:………………… 

/инж. Иво Иванов/  


