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І. Дефиниране на проблема: 

1. Кратко описание на проблема и причините за неговото възникване. Посочват се 

аргументите, които оправдават нормативната промяна. 

 

Изготвянето и приемането на Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

Община Горна Оряховица е продиктувано от необходимостта за регламентиране на 

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 

своята територия. 

Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, общинските съвети 

издават нормативни актове, с които уреждат обществени отношения от местно значение.  

Към настоящия момент Община Горна Оряховица има приета и съответно действаща все 

още Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица. 

През последните години са приети много промени в Закон за управление на отпадъците 

/ЗУО/, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /НООО/, Наредба за отработените 

масла и отпадъчните нефтопродукти, Наредба за излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, Наредба за негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, 

Наредба за излезли от употреба гуми /ИУГ/, Наредба за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване /ИУЕЕО/.  Всичко това налага да се извърши приемане на нова 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица. 

С приемането на Наредбата се цели да се регламентират основните моменти в 

управлението и организирането на събирането на отпадъците, които се генерират от 

физическите и юридическите лица на територията на община Горна Оряховица. Наредбата 

регламентира събирането, транспортирането и съхраняването на различните видове 

отпадъци, които се генерират от обществото.   

Правата и задълженията на гражданите по отношение на събирането на отпадъците и 

поддържане на чистотата се запазват от старата наредба. Добавени са нови задължения по 

отношение на събиране на строителни отпадъци от гражданите при извършване на ремонти 

на сградите. 

2. Описва се какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство 

или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете 

възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез 

промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности 

(например съвместни инспекции между няколко органа и др. 
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Необходимо е приемането на нова Наредба за управление на отпадъците на територията 

на Община Горна Оряховица, която да регламентира условията и реда за изхвърлянето, 

събирането включително разделното събиране, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на своята територия 

Не е възможно проблемът да бъде разрешен в рамките на съществуващото местно 

законодателство, тъй като са настъпили много промени в законите и подзаконовите 

нормативни актове, приети от Министерски съвет на Република България по отношение на 

дейностите, които следва да регламентират  наредбата на Община Горна Оряховица. 

3. Посочва се дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за 

изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? 

Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в сила на 

подзаконовия нормативен акт. 

 

ІІ. Цели: Посочват се целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и 

измерим начин и график за тяхното постигане.  

       

Конкретните цели на приемането на настоящата уредба са: 

       До момента съществува Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Горна Оряховица, но е необходимо тя да бъде приета отново, тъй като са настъпили 

много промени в законодателството по отношение на сметосъбирането и управлението на 

всички видове отпадъци.  

С новата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Горна 

Оряховица се установяват съществени правила по отношение на отпадъците, които са 

регламентирани в Закона за управление на отпадъците, Наредба за опаковките и отпадъците 

от опаковки, Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за 

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

др. подзаконови нормативни актове прието от Министерски съвет на Република България. 

ІІІ. Идентифициране     на    заинтересованите    страни:     Посочете     всички 

потенциални   засегнати   и заинтересовани страни, върху които предложението ще 

окаже   пряко   или   косвено   въздействие   (бизнес      в      дадена      област/всички 

предприемачи,    неправителствени    организации,  граждани/техни  представители, 

държавни органи, др.). 

 

Преки заинтересовани страни: 

1. Администрацията на Община Горна Оряховица 



 4 

2. Всички граждани и юридически лица, които генерират отпадъци. 

Косвено заинтересовани страни: 

Всички граждани, юридически лица, неправителствени организации и държавни органи и 

структури, които генерират отпадъци свързани с ежедневието им или с извършването на ремонтни 

дейности..  

 

ІV. Варианти   на   действие:   Идентифицирайте   основните   регулаторни   и 

нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на Общината, включително и 

варианта „без намеса”. 

При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, различни от 

вариант „Без намеса” и предложеният вариант за „Приемане на наредбата”. 

Всякакъв друг междинен вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо 

ниво. 

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

При този вариант ще продължи да се наблюдава липса на обща унифицирана рамка и 

правила и условия за управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица, 

в това число събирането включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 

биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на своята територия 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

При този вариант ще бъдат осигурени: 

- ще се създадат правилата и реда, по който да се управляват отпадъците; 

- ще се създадат права и задължения на гражданите, юридическите лица, 

неправителствените организации и държавни органи по отношение на събирането, 

транспортирането и оползотворяването на отпадъците. 

 

V. Разходи: Описва се качествено (при възможност - и количествено) всички значими   

потенциални   икономически,   социални,   екологични   и  други негативни въздействия  за  

всеки  един  от вариантите,  в т.ч.  разходи  за  идентифицираните заинтересовани 

страни в резултат на предприемане на действията.  

 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Община Горна Оряховица ще има големи разходи, тъй като няма да е регламентиран  

реда за сметосъбирането, което  ще доведе до голямо замърсяване около разположените 



 5 

съдове за отпадъци, както и се ограничава възможността за разделно сметосъбиране. 

2. Гражданите, юридическите лица, неправителствените организации, 

административните органи и структури няма да имат разходи, но същевременно ще 

са недоволни от начина на организиране на събирането на отпадъците. 

 

Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Разходите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Допълнителни разходи за Община Горна Оряховица няма да настъпят при Вариант 2 

„Приемане на наредбата”, тъй като и до момента Общината осъществява сметосъбирането, 

транспортирането и оползотворяването на отпадъците, а и в наредбата не се определят цени, 

а само правила и ред за събирането на различните видове отпадъци. 

 

2. Граждани/техни представители, юридически лица, неправителствени организации, 

държавни органи и структури; 

 С новото приемане на наредбата няма да се увеличат разходите за гражданите и 

юридическите лица, тъй като наредбата – проект не предвижда определяне на цени за 

различните видове дейности.  

 

VІ. Ползи: Описват се качествено (при възможност - и количествено) всички значими 

потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните 

заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на 

действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 

      

 Очаквани резултати са подобряване процеса на сметосъбиране и сметоизвозване, 

екологично управление на отпадъците и удовлетворяване нуждите на гражданите на 

Община Горна Оряховица. 

Вариант за действие 1 „Без намеса”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

Община Горна Оряховица и нейните звена няма да реализират ползи при Вариант 1 „Без 

намеса”, тъй като те са задължени субекти и приемането на наредбата само би дало 

възможност за спазване изискванията на действащата нормативна уредба  

Граждани/техни представители, юридически лица, неправителствени организации, 

държавни органи и структури на бюджетна издръжка. 

Ползи за тях няма да настъпят, тъй като няма да са регламентирани правата и задълженията 

им, по отношение управление на отпадъците. 
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Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 

Ползите за заинтересованите страни са следните: 

1. Администрация на община Горна Оряховица и нейните звена: 

С приемането на проекта на Наредбата се очаква да се въведат ясни правила за 

управление на различните видове отпадъци, както и да се  ограничи вредното въздействие 

на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве, което ще способства за прехода към 

кръгова икономика. 

 

2. Граждани/техни представители, юридически лица, неправителствени 

организации, държавни органи и структури на територията на общината: 

Ползи за горепосочените ще настъпят, тъй като с приемане на наредбата ще се 

регламентират ясно правата и задълженията им, по отношение управление на отпадъците. 

 

VІІ. Потенциални   рискове:   Посочете   възможните   рискове   от   приемането на   

нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 „Приемане 

на наредбата”. 

VІІІ. Административната тежест: 

  Ще се повиши 

  Ще се намали 

  Няма ефект 

 

Идентифицирани са разходи по реализиране на някои от изискванията,  но същите се 

явяват част от предвиденото в длъжностните характеристики на ангажираните служители 

и от правомощията на органите. 

С проекта на Наредбата се прецизират действащите регулаторни режими и не се създават 

нови регистри, във връзка с прилагането на новата наредба. 

 

IX. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): 

Х  Актът засяга пряко МСП 

  □ Актът не засяга МСП 

Проектът ще създаде само ползи за гражданите, юридическите лица и държавните органи и 

структури на територията на община Горна Оряховица, които генерират отпадъци  и ползват 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване. 

 

Х. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: 

□ Да 

Х Не 
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ХІ. Консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, 

посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни 

процедури. 

Най - важните въпроси за  консултация са: 

В1.: Ясни ли са предложените разпоредби? 

В2.: Отразява ли предложената наредба в пълнота потребностите на заинтересованите лица 

на Община Горна Оряховица? 

В3.: Други предложения и коментари, извън зададените в документа теми?  

 

Проектът на наредбата е  публикуван на интернет за консултации за 30 дни на 

официалната страница на Община Горна Оряховица 

Справката за отразените становища след консултации ще бъде публикувана на 

официалната страница на община Горна Оряховица. 

Тази оценка на въздействието аргументирано представя вероятните ефекти от 

предложеното действие. 

 

 

 

Изготвили: 

Име и длъжност: Н. Д.  - гл.експерт екология и УО 

     Име и длъжност: В. Е.  – началник отдел ТСУОС и за юрист 

 

 

 

     Дата: 01 ноември 2022 г. 
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