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Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 30 дни, Община Мездра чрез настоящото 
публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 
своите предложения и становища по проекта на нова Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Мездра на е-таil адрес: mezdra@mail.bg 

М О Т И В И 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ НА НОВА НАРЕДБА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
МЕЗДРА. 

ОТНОСНО: Приемане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Мездра. 
 
Причини за приемане нанова Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Мездра: 
 Към настоящия момент обществените отношения свързани с управление на 
отпадъците на територията на община Мездра са регламентирани и регулирани от 
Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра приета с 
Решение №459 /протокол 28/19.12.2013 г.Тази Наредба не отговаря на действащото 
законодателствои материалния Закон за управление на отпадъците, както и динамично 
развиващите се обществени отношения в тази сфера и поради тази причина следва да се 
отмени, респ. да се приеме нова такава. 
  С оглед гореизложеното, предлагам на вниманието на обществеността и 
Общински съвет – Мездра обсъждането и вземането на решение по приемане на Проект 
на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра, с 
което да се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 
разпространени отпадъци на територията на община Мездра. 
 
Мотиви за приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
община Мездра. 
1. Причини, които налагат приемането. 
Съвременните изискванията на екологичното законодателство, както и заложените 
цели и предвиждания в Националния план за управление на отпадъците(приет с 
Решение №831/22.12.2014 г. на МС) налагат приемането на нова наредба.При 
разработването на проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
община Мездра са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност. Наредбата ще регламентираобществените отношения свързани с 
условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 
транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово 
разпространени отпадъци натериторията на община Мездра. 
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2. Цели, които се поставят. 
  Наредбата цели създаване на ред и условия за: 
- екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Мездра с 
цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на 
отпадъците върху човешкото здраве и околната среда; 
-   изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането 
на твърдите битови отпадъци /ТБО/, строителните отпадъци /СО/, опасните битови 
отпадъци /ОБО/ и масово разпространените отпадъци /МРО/, негодни за употреба 
батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване /ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/, излезли от употреба моторни 
превозни средства/ ИУМПС/, излезли от употреба гуми /ИУГ/, както и изискванията 
към площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, в т.ч. 
условията за регистрация; 
-    финансово осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на 
съответните услуги; 
-     контрол, глоби и санкции за извършените нарушения. 
 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта на Наредбата. 

Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на 
предлагания проект на нова Наредба. 
 
4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 
 Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредба за управление на 
отпадъците на територията на община Мездра се свеждат до постигане на целите, 
заложени в програмата за управление на отпадъците на община Мездра. 
 
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
 Предлаганият проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
община Мездра е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 
както и с актовете на европейското законодателство в това число – в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя. 
 
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ   
Кмет на община Мездра 
 
 
 
 
Изготвил:    
Георги Гергов  
Гл.експерт Екология 


