
 
М О Т И В И 

 

КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Главиница: 

 

Правни основания: 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

чл.7, ал.2, чл. 8, чл.11, ал. 3, чл.26 и чл.28 от ЗНА 

чл.76 - 79 от АПК 

 

       Приемането на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на община Главиница се налага поради изцяло подменената 

нормативна база, касаеща управлението на отпадъците, а именно: 

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

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

- Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета с ПМС № 352 от 

27.12.2012г./; 

- Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /приета с ПМС №11 от 

15.01.2013г./; 

- Наредба за батерии и акумулатори  и за негодни за употреба батерии и акумулатори /приета с 

ПМС № 351 от 27.12.2012, обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013г./; 

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

материали /приета с ПМС №277 от 5.11.2012 г., обн. ДВ, бр.89 от 13.11.2012 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./; 

- 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., в сила от 1.01.2014 г./. 

 

         2. Цели, които се поставят: 

Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и 

околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с 

отпадъците. Целта е Наредба №8 да се приведе в съответствие с действащите законови и 

подзаконови изисквания в областта на отпадъците. 

 

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

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 

 

         4. Очаквани резултати от прилагането: 

Реален контрол върху образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности 

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

управление на отпадъците и по-чиста екологична среда. 

 

         5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на Наредба №8 за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на община Главиница е в съответствие и не нарушава основни 

правила и принципи от правото на Европейския съюз. 

         Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на 

институцията, като на заинтерасованите лица се предоставя най-малко 30-дневен срок за 

предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството 

на Общинска администрация Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпращани на e-mail: 

obshtina@glavinitsa.bg. 
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Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 
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