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  ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   С. ЧУПРЕНЕ , ОБЛАСТ   ВИДИН 

 
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е     № 514 

 
ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ  №  44 от  26.06. 2019 ГОДИНА 

 
 

                   ОТНОСНО:   Предложение за  приемане на нова Наредба за управление на 
отпадъците на Община Чупрене и приемане на Мотиви за приемането и   
 
                    І.1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинския съвет отменя 
Наредбата за управление на отпадъците, поради противоречие с нормативни актове от 
по-висока степен и неспазени изискванията, регламентирани с нормите на Закона за 
нормативните актове. 
                   МОТИВИ:   Отмяната на Наредбата за управление на отпадъците на 
община Чупрене e поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен и 
неспазени изисквания, регламентирани със Закона за нормативните актове. 
 
                    2. На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, община Чупрене приема  нова Наредбата за управление на 
отпадъците на Община Чупрене, с мотиви за  приемане на същата. 
 

М О Т И В И 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ  

 НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ 
 

           1.Причини, които налагат приемането: 
           Новият Закон за управление на отпадъците (ЗУО), обнародван в Държавен 

вестник, поставя нови задачи пред  общинската администрация, като въвежда редица 
нови задължения в областта на събирането на отпадъци и поетапното постигане на цели 
по рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Досега действащата 
„Наредба за условията и реда за извършване на дейностите по управление на 
отпадъците и поддържане чистотата на населените места в община Чупрене“, престава 
да е актуална и е  свалена от сайта на общината. 

         Работна група от общинската администрация подготви настоящия проект  
на наредба по чл. 22 от  новия  ЗУО. 

          В проекта   текстовете  са прецизирани и съобразени с новия Закон за 
управление на отпадъците(ЗУО). 

         Задължението и отговорността за постигане на целите, законодателят 
вменява на кмета на общината. За тази цел, общинската администрация следва да 
извърши преглед на съществуващата система за събиране, рециклиране и 
оползотворяване на битовите отпадъци, предстоящото въвеждане на регионална 
система за управление на отпадъците и наличната инфраструктура. 
                   2.Целите, 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  на  настоящата  Наредба е  да  се приведе  в 
съответствие  с  действащите  законови  и  подзаконови  изисквания  в областта  на 
отпадъците. 
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                   3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 
наредба. 
                   Наредбата е подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗУО. За 
прилагането на Наредбата по принцип не са необходими допълнителни финансови 
средства. Въвеждането на регионална система, обаче ще бъде съпроводена с някои 
промени в съществуващата техническа инфраструктура, които ще доведат до някои 
допълнителни разходи. 
                   4.Очаквани резултати от прилагането 
                   По-голям 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. Плавен преход към регионална система за управление на отпадъците. 
                   5.Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз: 
                   Предложеният проект  на Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община  Чупрене е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство - Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя, и е подзаконов нормативен акт за 
прилагане на отделни разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 
 

  
                   ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на настоящето решение . 
  
 
                   Гласували 9 съветника: 
  
                    „ЗА”                          –   9 гласа 
                    „ПРОТИВ”                 – 0 гласа 
                    „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  – 0 гласа 
 
                  Предложението се приема с 9 гласа „ЗА”. 
 
 
 
 
                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ 
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : 
                                                                                                / Б.СТАНКОВ / 
 
 
 
 


