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МОТИВИ 
 

 
I. Причини, които налагат Актуализиране на Програма за управление на 
отпадъците на община Мездра: 
 

Проектът на Актуализираната Програма за управление на отпадъците на 
Община Мездра е разработен, във връзка с кандидатстване на Община Враца и 
Община Мездра, като допустими бенефицициенти по процедура, чрез директно 
представяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ 
на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ BG 16MIOP002-2.005 
“Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани 
зелени и/или биоразградими отпадъци“. 

Програмата е в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Националния план за управление на отпадъците (приет с Решение 
№831/22.12.2014 г. на МС) и Методическите указания за разработване на 
общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-
211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 

При разработване на програмата са взети предвид европейското и 
национално законодателство в областта на управление на отпадъците и 
Общинския план за развитие на Община Мездра 2014-2020 г., отчетено е 
обстоятелството, че Община Мездра е член на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците – Враца, в което се включват общините Враца и 
Мездра. Въз основа на това, са определени целите и мерките за достигане на 
целите на програмата за периода 2016-2020 г. 

Програма се явява неразделна част от Общинската програма за околна среда, 
съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и е разработена за 
период, който съвпада с периода на действие на Националния план за 
управление на отпадъците 2014-2020 г. 

При разработването на Програмата са спазени принципите на необходимост, 
обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 
пропорционалност и стабилност. 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на Актуализирана 
Програма за управление на отпадъците на Община Мездра, с оглед 
усъвършенстване на нормативната уредба. 



Принцип на обоснованост – обосновано е приемането на Актуализирана 
Програма за управление на качеството на Община Мездра, тъй като с 
изпълнение на заложените мерки ще се осигури здравословна среда на 
населението. 

Принципите на предвидимост и откритост са спазени – мотивите на 
проекта за Актуализирана Програма за управление на  отпадъците  е публикуван 
на интернет – страницата на Община Мездра за становища и предложения от 
заинтересуваните страни /граждани и юридически лица/. 

Принцип на съгласуваност – Мотивите на Актуализираната Програма за 
управление на отпадъците на община Мездра, чрез интернет – страницата на 
Общината са публично предоставени на заинтересованите страни /граждани и 
юридически лица/, като ще бъдат взети предвид обсъдените предложения. 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност – проектът 
на Актуализираната Програма за управление отпадъците на Община Мездра 
регулира изпълнението на провомощията на Европейския съюз. Неговата цел е 
да постави действията на институциите на ЕС в определени рамки. Съгласно 
това правило действията на ЕС трябва да са ограничени до необходимото за 
постигане на целите на договорите. С други думи съдържанието и формата на 
действието трябва да съответстват на преследваната цел. 
 
II. Цели, които се поставят с приемане на програмата: 
 

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на 
Община Мездра, чрез реализаране на интегрираната система за управление на 
отпадъците, която да доведе до намаляване на въздействието върху околната 
среда, причинена от генерирани отпадъци, подобряване ефективността на 
използване на отпадъците като ресурс, увеличаване отговорностите на 
замърсителите, стимулиране на инвестициите за управление на отпадъците. 

Конкретната цел, която се поставя с Актуализираната Програма е да 
определи достъпни мерки, приложими на общинско ниво в изълнение 
задълженията на Кмета на Община Мездра по глава втора, раздел III на ЗУО, 
свързани с управлението на отпадъците. 
 
III. Очаквани резултати от приемане на Програмата: 
 
- намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване; 
- увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и 
намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци; 
- управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда; 
- превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 
управление на отпадъците; 
 
IV. Финансови средства, необходими за прилагане на Програмата: 
 



Финансовите средства необходими за прилагането на програмата ще бъдат 
осигурени от общинския бюджет на Община Мездра, като привъзможност ще се 
използва  и европейско съфинансиране. 
Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се 
усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, 
обстоятелства и финансови възможности. 
 
V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република България: 
 
Предлаганият проект на Актуализираната Програма за управление на отпадъците е 
разработен в съответствие със структурата, целите и предвижданията на 
Национален план за управление на отпадъците  2014 – 2020 г. 
Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната 
страница на община Мездра на  20.09.2018 г. 
 
Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения 
срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото публикуване за обществена 
консултация, се предоставя възможност на заинтересованите лица /граждани и 
юридически лица/ да направят своите предложения и становища по проекта на 
Програмата на email адрес: mezdra@mail.bg или в Центъра за информация и 
услуги на гражданите, ул.“Хр.Ботев“ №27, град Мездра. 

 
 
 
 
 


