
До
Общински съвет 
гр. Севлиево

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Иван Тодоров Иванов -  Кмет на Община Севлиево

1.3. Относно: Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на 
територията на община Севлиево

Уважаеми общински съветници,

Със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се уреждат обществените отношения, 
свързани с управлението и екологичното третиране на отпадъците. Разпоредбата на чл. 22 
предвижда, че Общинския съвет следва да приеме Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците в съответната община. В изпълнение на нормативното изискване, предлагам на 
вашето внимание проект за Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията 
на община Севлиево.

Приемането на нова Наредба се налага от изменението на националната законодателна 
уредба -  Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове, която изисква 
актуализацията на обпщнските нормативни актове в тази област.

Сега действащата „Наредба за управление на отпадъците на територията на Община 
Севлиево“, приета с Решение № 099/28.05.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 116/24.06.2008г ., не е 
актуална.

Целите, които се поставят с новата Наредба са уреждането на реда и условията за 
управлението и екологичното третиране на отпадъците чрез разделното им събиране в община 
Севлиево.

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
Очакваните резултати след приемане на новата Наредба за управление на дейностите по 

отпадъците на територията на община Севлиево са постигане на по-голям контрол върху 
образуването, изхвърлянето, третирането, депонирането и др. дейности, свързани с отпадъците.

Чрез Наредбата се цели да се постигане ефикасно управление на отпадъците и по-чиста 
екологична среда.

Наредбата е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 
съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за 
управление на отпадъците) в областта на опазване на околната среда и управлението на 
отпадъците.

Съгласно изискванията на чл.26 от Закона за нормативните актове и чл.22, ал.З от ЗУО, 
проектът на настоящата Наредба беше публикуван на интернет страницата на Община Севлиево, 
за което бяха уведомени и местните медии, и на 19.05.2014 г. се проведе обществено обсъждане. 
В периода на общественото обявяване и по време на проведеното обществено обсъждане не 
постъпиха въпроси, възражения и предложения за изменение или допълнение. Проектът на 
Наредбата има положително становище на постоянната комисия към Общинския съвет 
„Екология и рационално използване на природните ресурси“, изразено в протокол от 
16.05.2014Г.
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Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет -  Севлиево да приеме 
следното

Р Е Ш Е Н И Е ;

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общинският съвет -  
Севлиево приема „Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Севлиево“.

Наредбата влиза в сила от 01 юли 2014 г.
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