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МОТИВИ С ДОКЛАД ПО ПРИЕМАНЕ
НА
НАРЕДБА №9 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

На основание чл. 2 при спазване на чл.26 и чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, Ви
представяме следните мотиви с доклад по изработването на проекто-наредбата:
1.
Причини, които налагат приемането на Наредба №9 за управление на отпадъците в
Община Смолян. Предварителната оценка на въздействието.
Настоящият проект на наредбата има за цел да осигури синхронизиране на местната
нормативна уредба с европейското и българското законодателство и създаде условия за
подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община
Смолян, без риск за човешкото здраве и околната среда.
Към момента за управление на дейности с отпадъци се прилага Наредба за управление на
отпадъците на територията на община Смолян/Приета с Решение на Общински съвет - Смолян №
711/27.06.2014 г./.
С посочената наредба се уреждат отношенията, които са свързани с реда и управление на
дейности с отпадъци. След множеството направени промени на нормативни текстове в законови и
подзаконови нормативни актове, наредбата е протестирана от страна на Окръжна прокуратура–
Смолян по отношение на законосъобразност. В тази връзка се налагат промени предвидени в
настоящото предложение за законосъобразност, по-голяма яснота, прегледност и лесно
възприемане от страна на гражданите, като предлагаме отмяна на действащата до момента наредба
и на нейно място приемане на актуализирана нова.
С въвеждане на националните цели за рециклиране на битови отпадъци, био-отпадъци и
строителни отпадъци, общините трябва да предприемат мерки и извършат основен преглед на
местната нормативна уредба на съществуващата система за разделно събиране на различните
потоци отпадъци, както и на контрола от страна на общинска администрация.
В съответствие с йерархията на отпадъците и с цел намаляване на емисиите на парникови
газове от депата за отпадъци е важно да се улесни разделното събиране и правилното третиране на
различните потоци отпадъци. До 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране на
отпадъчни материали най-малко, като хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и
евентуално от други източници, доколкото тези потоци от отпадъци наподобяват домакинските
отпадъци, следва да се увеличи най-малко до 50 на сто от общото им тегло, както и подготовката за
повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали, включително насипни
дейности с използване на отпадъци за заместване на други материали, на неопасни отпадъци от
строителство и разрушаване с изключение на материали в естествено състояние следва да се
увеличи най-малко до 70 на сто от теглото им.
Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно събиране на
различните потоци от отпадъци се определят с наредба на общинския съвет, съгласно чл. 22 от ЗУО,

която следва да бъде съобразена с новите разпоредби на националното и европейското
законодателство в областта управление на отпадъци.
Основни положения в проекта на: Наредба за управление на отпадъците в община Смолян са
както следва:
- Глава първа, Раздел I, регламентира общите разпоредби в обхвата на наредбата. В нея се
определят отпадъците, за които се прилага;
- Глава втора, съдържа три раздела в които са описани основните задължения и права
съответно на Кмета на община Смолян, на Общински съвет - Смолян и на лицата, които
образуват или извършват дейности с отпадъци. Предложените изисквания имат за цел да
осигурят безопасно съхранение и третиране на битовите, строителните, масово
разпространените, производствените и опасните отпадъци.
- Глава трета, съдържа три раздела и регламентира организация на дейността с битови
отпадъци, строителните отпадъци, производствените отпадъци и поддържане на чистотата.
В глава трета се определят и изискванията за събиране, транспортиране и третиране на
отпадъците, процедиране на строителни отпадъци, образувани от текущи ремонти на
домакинствата и строителни отпадъци образувани при строителство, реконструкции и
разрушаване на сгради и съоръжения. Разписани са основните задължения на местната
администрация, на физическите и юридическите лица, като и определя забрани, свързани с
управление на горепосочените отпадъци.
- Глава четвърта, съдържа осем раздела и разглежда дейностите по управление на отпадъци от
опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, изисквания към
площадките за приемане на отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъклоуправление,
както и управление на биоотпадъци, масово разпространени отпадъци: отпадъци от
опаковки; излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; негодни за употреба
батерии и акумулатори; излезли от употреба гуми; отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти; излезли от употреба моторни превозни средства. Регламентира
задълженията на Кмета на община Смолян, на физически и юридически лица, извършващи
дейности с различните видове масово разпространени отпадъци, като и определя забрани
свързани с правилното и устойчиво управление на отпадъците.
- Глава пета, регламентира разпоредбите за финансиране на дейностите по управление на
битови отпадъци и поддържане на чистотата, необходимите разходи и ангажиментите на
Кмета на община Смолян и Общински съвет – Смолян по планиране на необходимите
средства.
- Глава шеста регламентира задълженията и правата на Кмета на община Смолян или
оправомощени от него със заповед длъжностни лица по отношение на контрола на
дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделното, съхраняване,
транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци; дейностите по депониране на
производствени и опасни отпадъци на общински и/или регионални депа; условията и реда за
извършване на дейности с ОЧЦМ; спазването на други изисквания, определени с настоящата
проект на наредба.
- Глава седма, съдържа два раздела и разглежда налагането на принудителни административни
мерки и налагане на административни нарушения и наказания.
С наредбата се уреждат условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително
разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на твърди
битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово
разпространени отпадъци и производствени отпадъци (ПО) от физически и юридически лица на
територията на Община Смолян. Задълженията и отговорностите на кмета на общината, на
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физическите и юридическите лица, домакинствата, ползвателите на търговските обекти,
производствени, стопански и административни сгради, болници, училища и други обекти,
разположени на територията на община Смолян по отношение управление на отпадъците,
съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му. Определяне на дейностите по разделно събиране на
отпадъците по опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло, със
сключване на договори.
2. Целите, които се поставят:
• Целесъобразно и законосъобразно управление на различните потоци отпадъци, тяхното
третиране,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци,
опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията на община Смолян,
разработен съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, като очакван резултат е привеждането на поднормативният
документ в съответствие с настъпилите законодателни промени в областта - управление на
отпадъците.
• Осигуряване на нормални условия на живот на жители на общината, чиста околна среда,
незамърсяване на водите, почвата и въздуха от образуваните отпадъци;
• Намаляване на генерираните отпадъци, тяхното разделно събиране.
С приемането на новата Наредба се цели да се създаде по-голяма яснота, коректност,
публичност и обективност при управлението на формираните отпадъци, регламентиране на тяхното
изхвърляне,
събиране,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на твърди битови (ТБО) и строителни отпадъци (СО),
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци (МРО) и
производствени отпадъци (ПО) от физически и юридически лица на територията на Община
Смолян.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Прилагането на Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови
средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата
Проектът на Наредба за управление на отпадъците на община Смолян, издадена на
основание чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, с която се определят 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 територията на община Смолян,
разработен съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, като очакван резултат е привеждането на поднормативният
документ в съответствие с настъпилите законодателни промени в областта - управление на
отпадъците.
5. Частична предварителна оценка за въздействие:
Варианти за действия:
а) Вариант за действие 1 „Без действие”- няма да настъпят положителни въздействия, като
липсват подробни и конкретни правила за урежда условията и реда за изхвърлянето, събирането,
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включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането
на твърди битови (ТБО) и строителни отпадъци (СО), включително биоотпадъци, опасни битови
отпадъци, масово разпространени отпадъци (МРО) и производствени отпадъци (ПО) от физически и
юридически лица на територията на Община Смолян.
б) Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”, с което се уреждат условията и реда за
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на твърди битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци и производствени
отпадъци (ПО) от физически и юридически лица на територията на Община Смолян. Задълженията
и отговорностите на кмета на общината, на физическите и юридическите лица, домакинствата,
ползвателите на търговските обекти, производствени, стопански и административни сгради,
болници, училища и други обекти, разположени на територията на община Смолян по отношение
управление на отпадъците, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Определяне на дейностите по разделно
събиране на отпадъците по опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаса и стъкло,
със сключване на договори. Определяне на задълженията и организацията на дейностите, както и
определяне на изискванията на площадките за предаване на отпадъци от хартия, картон, пластмаси
и стъкло. Проектът на подзаконов нормативен акт не изисква цялостна предварителна оценка за
въздействие.
6. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република
България.
Предлаганият проект на наредба е съобразен с разпоредбите на европейските директиви и
регламенти в сферата управление на отпадъци и предвид съответствието на основния нормативен
акт - Закон за управление на отпадъците с тях.
На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се
предоставя 30-дневен срок, от публикуване на обявлението, за предложения, становища по
настоящия проект на Наредба №9 за управление на отпадъците в община Смолян.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян
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