МОТИВИ
към Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Ямбол
Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове
1. Причини, които налагат приемането на Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Ямбол.
Настоящият проект на наредбата има за цел да осигури синхронизиране на
местната нормативна уредба с действащото българско законодателство и да създаде
условия за подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на
територията на Община Ямбол, без риск за човешкото здраве и околната среда.
Към настоящия момент, за управление на дейностите с отпадъци се прилага
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ямбол, приета с
Решение № ХХІІІ-7/ 21.06.2013 г. на Общински съвет - Ямбол. След приемане на
цитираната наредба са направени множество изменения и допълнения в законови и
подзаконови нормативни актове, които са свързани с управление на различните видове
отпадъци (Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали /приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ. бр.98 от 8
декември 2017 г./; Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /приета
с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ. бр. 7 от 25 януари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 95 от
1 ноември 2013 г., изм. ДВ. бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм. ДВ. бр. 57 от 28 юли 2015 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г., изм. ДВ. бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм. и доп.
ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 юли 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.
37 от 21 април 2020 г./; Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на
биоразградимите отпадъци /приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., обн. ДВ. бр. 11 от 31
януари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018 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 септември 2012 г., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60
от 20 юли 2018 г./; Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /приета
с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр. 2 от 8 януари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 60 от
20 юли 2018 г./; Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно
оборудване /приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ. бр.о100 от 19 ноември
2013ог., изм. ДВ. бр. 30 от 15 април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 5 юни 2018 г., изм.
и доп. ДВ. бр. 60 от 20 юли 2018 г./; Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори /приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр. 2 от
8 януари 2013 г., попр. ДВ. бр. 6 от 22 януари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 51 от 11 юни
2013 г., изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 28 август 2015 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 април 2016 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 20 юли 2018 г./). Предвид изложеното, налага се отмяна на
действащата до момента Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Ямбол и на нейно място приемане на актуализиран нов подзаконов нормативен
акт.
Съгласно чл. 22 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) редът и условията за
създаването и функционирането на системите за разделно събиране на различните потоци
от отпадъци се определят с наредба на общинския съвет, която
следва да бъде
съобразена с новите разпоредби на националното законодателство в областта на
управление на отпадъци.
С наредбата се уреждат 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 Ямбол отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба
моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
излезли от употреба моторни превозни средства, излезли от употреба гуми, отработени
моторни масла. Задълженията и отговорностите на кмета на общината, на физическите и
юридическите лица, ползвателите на търговските обекти, разположени на територията на

Община Ямбол по отношение управление на отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Определяне на дейностите по
разделно събиране на отпадъците от опаковки, отпадъчни материали от хартия и картон,
пластмаса и стъкло, включително изискванията към площадките за предаването им и
условията за регистрация на площадките.
Проектът за наредба е обявен с рег. № О-0205/19.06.2020 г. на на Портала за
обществени консултации и на интернет страницата на Община Ямбол. Проведено е
обществено обсъждане по реда на чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците.
Постъпили са предложения и становища, в резултат на които са променени съществено
разпоредби от предложения проект на подзаконов нормативен акт. Това налага
повторното му обявяване по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Ямбол.
2.1. Основната цел, която си поставя наредбата е екологосъобразното управление
на отпадъците на територията на Община Ямбол с цел предотвратяване, намаляване или
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда.
2.2. Намаляване на генерираните отпадъци, тяхното разделно събиране.
2.3. Целесъобразно и
законосъобразно управление на различните потоци
отпадъци, тяхното третиране, събирането, включително разделното, транспортирането,
претоварването, оползотворяването и обезвреждането им.
2.4. Проектът на Наредбата е разработен съгласно изискванията на Закона за
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като
очакван резултат е привеждането на подзаконовия нормативен акт в съответствие с
настъпилите законодателни промени в областта на управление на отпадъците.
3. Финансови средства, необходими за прилагането
управление на отпадъците на територията на Община Ямбол.
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За прилагането на наредбата не са необходими допълнителни финансови средства
от бюджета на Община Ямбол.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба за управление на
отпадъците на територията на Община Ямбол, включително финансови, ако има
такива.
Очакваните резултати от прилагане на проекта за наредба са:
4.1. При спазване на изискванията, уредени в наредбата, се създават условия за
създаване и поддържане на чиста околна среда.
4.2.
Намаляване на количествата отпадъци.
4.3.
Ще се създават предпоставки и необходими условия за планиране,
организиране и контрол върху управлението на всички дейности свързани с отпадъците,
които се образуват на територията на Община Ямбол, съобразно нормативните изисквания
на Закона за управление на отпадъците.
4.4. Привеждането на подзаконовия нормативен акт в съответствие с настъпилите
законодателни промени в областта на управление на различните видове отпадъци.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост,
публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства
на целите, поставени с предлаганата наредба.
Предлаганият проект на наредба е разработен в съответствие с действащата
нормативна уредба на Република България, така и на европейското законодателство.

