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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията 

на Община Горна Оряховица 
 

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

         

      Съгласно разпоредбите на чл.22 от Закона за управление на отпадъците Общинския 

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 своята територия, разработена 

съгласно изискванията на горецитирания закон и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. С Решение №828 от Протокол №50/26.06.2014 г. Общински съвет 

Горна Оряховица е приел Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Горна Оряховица. Предвид направените в последните години 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/, 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали и др. е необходимо да се приеме изцяло нова Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица, която да 

отмени действаща към момента. 

     Предвид горното 

 

ПРЕДЛАГАМ 

Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното решение: 

 

      На основание чл. 21, ал.1, т.13 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.1 от 

Закона за управление на отпадъците, чл.76, ал. 3 от АПК и чл.8 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет Горна Оряховица, приема Наредба за 

управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица. 

 

       Приложение:  Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Горна Оряховица. 

 

Внася предложението: 

 

инж. ДОБРОМИР ДОБРЕВ 

Кмет на Община Горна Оряховица 



МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА 

ОРЯХОВИЦА 

 

На основание с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни от публикуване на настоящото 

обявление на интернет страница на Община Горна Оряховица, се приемат 

предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление 

на отпадъците  на територията на община Горна Оряховица”.  

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви 

представяме следните мотиви за проекта на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Горна Оряховица.  

  

1. Причини, които налагат приемане на наредбата: 

Приемането на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Горна Оряховица се налага поради изцяло обновената нормативна 

база, свързана с управлението на отпадъците, а именно:  

- Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.12 г., 

изм. ДВ, бр. 17 от 01.03.22 г./  

- Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки /приета с ПМС № 

271 от 30.10.2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г. /; 

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти 

/приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013г., изм. и 

доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г. /;  

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 

/приета с ПМС № 11 от 15.01.2013г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., изм. и 

доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г. /;  

- Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори /приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., изм. и доп. 

ДВ, бр. 2 от 08.01.21 г./;  

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали /приета с ПМС № 267, обн. ДВ, 

бр.98 от 08.12.17 г./; 

- Наредба за изискванията за третиране  на излезли от употреба 

гуми /приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ, бр.73 от 25.09.2012 

г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г.  /;  

- Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване  /приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр.100 от 

19.11.2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г.  /; 

-  Наредба за разделно събиране на биоотпадъци  и третиране на 

биоразградими отпадъци/приета с ПМС№ 20 от 25.01.2017г., обн. ДВ, бр. 

11 от 31.01.2017 г. изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 08.01.21г /; 

 



 2. Целите, които се поставят: 

Да се предотврати или ограничи вредното въздействие на отпадъците 

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

контрол върху дейностите свързани с отпадъците. Управлението на 

отпадъците води до намаляване на цялостното им въздействие върху 

околната среда, което ще способства за прехода към кръгова икономика.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за приемането и 

прилагането на новата уредба: 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни 

финансови средства. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

 Проектът на наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-

висока степен и актовете на европейското законодателство. 

 

5. Очаквани резултати от прилагането: 

Завишен контрол върху образуването, събирането, складирането, 

превозването, преработването, изхвърлянето, третирането, депонирането и 

др. дейности свързани с отпадъците. Наредбата ще допринесе за ефективно 

управление на отпадъците и по-чиста околна среда.  
 


