
ДОКЛАД 

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  НАРЕДБА 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме 

следните мотиви към предложението за изменение и допълнение на Наредба за 

управлението на отпадъците на територията на община Смядово: 

Причините, които налагат изменението са във връзка с изпълнение на 

Поддейност 1.3.: „Провеждане на проучване, изготвяне на анализ и разработване на 

правила за минимизиране образуването на отпадъци в административните сгради и от 

домакинствата на територията на Община Смядово“ по проект: „Ефективно управление 

на отпадъците в община Смядово“ одобрен за финансиране по приоритетна ос № 

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 

2014 - 2020 г.““.   

В рамките на проекта са разработени Правила за минимизиране образуването 

на отпадъци в административните сгради и домакинствата на територията на община 

Смядово, които следва да се включат в разпоредбите на Наредбата за управление на 

отпадъците и да станат задължителни за изпълнение.  

Измененията са следните:  

Глава четвърта ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО се добавя нов чл. 12а със следното 

съдържание: 

Чл. 12а.  (1) За административните сгради на територията на община Смядово 

се въвеждат правила за минимизиране и извършване на разделно събиране на 

отпадъците, съгласно Приложение №1 към настоящата наредба. 

(2) За училищата и детските градини на територията на община Смядово се 

въвеждат правила за минимизиране и извършване на разделно събиране на отпадъците, 

съгласно Приложение №2 към настоящата наредба. 

(3) За домакинствата на територията на община Смядово се въвеждат правила 

за минимизиране и извършване на разделно събиране на отпадъците, съгласно 

Приложение №3 към настоящата наредба. 

В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата се създават 3 нови 

параграфа, както следва: 

§ 2. Приложение № 1 към чл. 12а, ал. 1: Правила за минимизиране и 

извършване на разделно събиране на отпадъците в административни сгради 

§ 3. Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 2: Правила за минимизиране и 

извършване на разделно събиране на отпадъците в училища и детски градини 

§ 4. Приложение № 3 към чл. 12а, ал. 3: Правила за минимизиране и 

извършване на разделно събиране на отпадъците в домакинствата   

 

Мотиви за приемане на промените и допълненията 

в Наредба за управлението на отпадъците на територията на община Смядово. 

     

Изпълнение на Поддейност 1.3.: „Провеждане на проучване, изготвяне на анализ 

и разработване на правила за минимизиране образуването на отпадъци в 

административните сгради и от домакинствата на територията на Община Смядово“ по 

проект: „Ефективно управление на отпадъците в община Смядово“ одобрен за 



финансиране по приоритетна ос № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритетна 

ос 2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.““.   

Чрез проекта се цели намаляване на въздействието върху околната среда чрез 

дейности за предотвратяване на образуването на битови отпадъци и дейности за 

подготовка на отпадъците за повторна употреба с цел намаляване на количеството 

битови отпадъци за депониране.  

Като мярка за предотвратяване на образуването на битовите отпадъци, вкл. 

отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани се планират дейности за шредиране и 

раздробяване на градински отпадъци на мястото на тяхното образуване и въвеждане на 

домашно компостиране в 160 домакинства, в кметствата, социалните заведения, 

училищата и детските градини и обществени зелени площи на територията на 

общината.  

Като мярка за подготовка на отпадъците за повторна употреба, както и 

насърчаване на повторната употреба и ремонт се планира изграждане на център за 

поправка и повторна употреба, събиране на стари дрехи и текстил, събиране на книги и 

организиране на център за размяна на ненужни вещи. Провеждане на кампаниите за 

популяризиране на резултатите от демонстрационния проект с цел промяна в 

поведението на гражданите и взимането на информирани решения при управлението на 

битовите отпадъци.  

Привличането на общественото внимание към предотвратяване образуването на 

битови отпадъци, към подготовката за повторна употреба и към разделното събиране на 

битови отпадъци с последващо рециклиране е най-важната стъпка за стимулирането на 

промяна в поведението с цел формиране на общество с нулеви отпадъци..  

   

 

Целта на промените и допълненията  в Наредба за управлението на отпадъците на 

територията на община Смядово е да се постигне:  

 

1. Намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци. 

2. Въвежда мерки за предотвратяване образуването на отпадъците за подготовка 

за повторна употреба или за рециклиране на битовите отпадъци с цел постигане на 

целите по чл. 31, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците. 

3. Намаляване генерирането на отпадъци на глава от населението чрез 

предотвратяване на образуването им, рециклиране и повторно използване. 

4. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на 

йерархията за управление на битовите отпадъци и провеждане на инициативите за 

предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в 

разделно събиране. 

. 

Очакваните резултати от прилагането на измененията в Наредбата за 

управлението на отпадъците на територията на община Смядово е намаляване на 

вредното въздействието върху околната среда чрез дейности за предотвратяване на 

образуването на битови отпадъци и дейности за подготовка на отпадъците за повторна 

употреба с цел намаляване на количеството битови отпадъци за депониране. 

  

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз-  промените в 

наредбата са съобразени с Директива 2008/98/ЕО, Закона за управление на отпадъците, 

Националния план за управление на отпадъците и Програмата за управление на 

отпадъци на територията на община Смядово.  



Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с промените и 

допълненията на интернет страницата на Община Смядово. 

Заинтересованите лица и организации могат да направят писмени предложения 

и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Смядово  

или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg 

в срок до 17:00 часа на 23.12.2022 година.  

 

  

ПРОЕКТ  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМЯДОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

§ 1. Глава четвърта ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО се добавя нов чл. 12а със следното 

съдържание: 

Чл. 12а.  (1) За административните сгради на територията на община Смядово се 

въвеждат правила за минимизиране и извършване на разделно събиране на 

отпадъците, съгласно Приложение №1 към настоящата наредба. 

(2) За училищата и детските градини на територията на община Смядово се 

въвеждат правила за минимизиране и извършване на разделно събиране на 

отпадъците, съгласно Приложение №2 към настоящата наредба. 

(3) За домакинствата на територията на община Смядово се въвеждат правила за 

минимизиране и извършване на разделно събиране на отпадъците, съгласно 

Приложение №3 към настоящата наредба. 

§ 2 В ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата се създават 3 нови 

параграфа, както следва: 

§ 2. Приложение № 1 към чл. 12а, ал. 1: Правила за минимизиране и извършване 

на разделно събиране на отпадъците в административни сгради 

§ 3. Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 2: Правила за минимизиране и извършване 

на разделно събиране на отпадъците в училища и детски градини 

§ 4. Приложение № 3 към чл. 12а, ал. 3: Правила за минимизиране и извършване 

на разделно събиране на отпадъците в домакинствата 

 

 

 

Вносител, /П/ 

 

ИВАНКА ПЕТРОВА 

Кмет на Община Смядово 


