
 

 

МОТИВИ: 

 

1. Причините, които налагат и целите, които се поставят с приемането на 

наредбата: 

 

Съгласно Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет приема наредба, с 

която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделно, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и 

строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово 

разпространени отпадъци, на своя територия. 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за управление на 

отпадъците 
 

Целта на приемане на Наредбата е да се управляват по-ефективно различните 

видове отпадъци, сметопочистването, сметоизвозването, рециклирането и разделното 

събиране на отпадъци на територията на Община Маджарово. Наредбата урежда 

обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на 

територията на Община Маджарово с цел предотвратяване, намаляване или 

ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната 

среда. Същата регламентира задълженията на физическите и юридически лица, относно 

дейности свързани с управление на отпадъците и опазване и поддържане на чистотата.  

Всички посочени до тук задължения съгласно ЗУО, както и изискванията 

залегнали в други подзаконови нормативни актове налагат необходимостта от 

своевременно приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Маджарово. 

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

 

За прилагане на Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 15 за управление на 

отпадъците на  територията на община Маджарово: 

 

Приемането на новата Наредба ще спомогне за създаване на условия за решаване на 

проблемите със замърсяването на околната среда на територията на общината , по-

голям контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. 

дейности свързани с отпадъците 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.  
 

Предлаганият проект на Наредбата за управление на отпадъци на територията на 

община Маджарово е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както 

и с тези на европейското законодателство.  
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