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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Елена 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание проект за Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Елена, заедно с изискуемите съгласно чл.чл. 26 и 28 от Закона за 

нормативните актове 

МОТИВИ: 

1. Причини, които налагат приемането на наредбата: 

Приемането на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена  се 

налага поради изцяло променената нормативна уредба, отнасяща се до управлението на 

отпадъците, а именно:  

- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53 / 13.07.2012 г.); 

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (ПМС № 271 / 30.10.2012 г.); 

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (ПМС № 352 / 

27.12.2012 г.);  

- Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 

средства (изм., ДВ, бр.60 / 07.08.2012 г.);  

- Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (изм., ДВ, бр.2 / 08.01.2013 г.);  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали (обн. ДВ, бр.89 / 13.11.2012 г.); 

- Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба гуми (ПМС № 221 / 

14.09.2012 г.);  

- Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ПМС № 

355 / 28.12.2012 г.) 

Съгласно §12 от ПЗР на ЗУО, срокът за приемане на общинска Наредба за управление на 

отпадъците е двугодишен, от влизането на закона в сила. 
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2. Цели, които се поставят с приемането на новата наредба 

Общата цел на Закона за управление на отпадъците и съответните подзаконови 

нормативни актове е да се предотврати или ограничи вредното въздействие на отпадъците 

върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху 

дейностите свързани с отпадъците. Целта на настоящата Наредба е да се постигне 

съответствие на нормативната уредба на местно ниво с действащите изисквания в 

областта на управлението на отпадъците. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата Наредба 

Въвеждането на нови изисквания по отношение управлението на отпадъците ще изисква 

определени финансови средства, които следва да бъдат осигурени чрез съответни промени 

в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Тук не 

се има предвид само и единствено промяна в ставките на промилите на компонентите на 

„такса битови отпадъци“, но и преминаване към по-справедлив начин на определяне на 

нейния размер в съответствие с измененията на Закона за местните данъци и такси, както 

и въвеждане в максимална степен на европейския принцип „замърсителят плаща“. Ще 

бъдат търсени и възможности за външно финансиране за част от дейностите по наредбата, 

както и възлагане на определени дейности на външни изпълнители, включително 

публично-частно партньорство. 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата 

С приемането и прилагането на Наредбата може да се очаква постигане на по-ефективен 

контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и други дейности 

свързани с отпадъците. Наредбата е инструмент за постигане на дългосрочен план за по-

ефикасно управление на отпадъците и по-чиста екологична среда. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предложената Наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно самоуправление и 

местна администрация, Закона за нормативните актове и актуалните текстове на 

специалните действащи закони и подзаконови нормативни актове, което гарантира 

съответствието с правото на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, 

Общински съвет Елена: 

Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена. 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


