
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, 

ОБЩИНА РИЛА 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

от Георги Давидков Кабзималски – 

Кмет на Община Рила 

 

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   

 

 Предлагам на Вашето внимание нова.  

1. Причини и мотиви, които налагат приемането на новата Наредба: 

С Решение №576/27.09.2018г. на Общински съвет , Община Рила  е отменена Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Рила. Отмяната е заради приети текстове от 

общински съвет, противоречащи на Закона за управление на отпадъците. 

Новите задължения в областта на разделното събиране на отпадъци, които възникнаха в 

резултат на приемането на редица изменения на Закон за управление на отпадъците, налагат 

приемането на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила 

в изпълнение разпоредбата на чл. 22 от Закона за управление на отпадъците.  

2. Цели, които се поставят: 
Целта на настоящото предложение наредбата е постигането на съответствието ѝ със Закона за 

управление на отпадъците, доколкото съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, наредбата е 

нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от 

по-висока степен. Както и за регламентиране на 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 общината, предотвратяване или намаляване вредното 

въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда,поддържане чистотата на 

територията на Общината. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: 

Не се предвижда разход на допълнителни финансови средства по прилагането на наредбата след 

влизане в сила на промените, тъй като не са необходими финансови ресурси за обезпечаване на 

изпълнението на изменения и допълнен нормативен акт.  

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 

Очакват се, чрез внесеното и прието от Общински съвет  Рила, предложение за приемане на общинска 

наредба  , да се постигне пълно съответствие с релевантния нормативен акт от по-висока степен, а именно – 

Закон за местното самоуправление и местната администрация. Както и да се регламентират на дейностите, 

свързани с управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Рила, да 

се подобрят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и разделното, 

транспортирането и обезвреждането на битовите отпадъци, да се предотврати изхвърлянето на 

отпадъци извън предназначените за целта съдове и места, да се намали количествата на отпадъците, 

които се депонират, подобри  цялостния облик на Общината. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 



Настоящият проект на наредбата е предвиден за приемане, въз основа на ЗУО, предвид което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от същия закон, както и от съответствието 

на относимите нормативните актове от по-висока степен в Република България с правото на Европейския съюз. 

Нормативният акт не противоречи, както на действащата нормативна уредба на Република България, така и на 

европейското законодателство.  

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Община Рила 

предостави възможност за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, като 

определи срок за предложения и становища по проекта на наредба, до 27.07.2021г.., определен съобразно 

законоустановената норма - по аргумент на чл.26, ал.4, а именно: не по-кратък от 30 дни, чрез публикуването на 

същия проект за изменението на официалната интернет страница на Община Рила: www.grad-rila.bg, на 

25.06.2021 година. 

Във връзка с изложените обстоятелства, предлагам Общински съвет на Община Рила да постанови 

решение, с което да приеме Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила 

,предвид което, предлагам на вниманието Ви следното: 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 2, предл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците и при спазване изискванията на чл. 26, 

ал. 2, и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет, Община Рила  

 

РЕШИ: 

 

Приема  Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, 

включително биоотпадъци, опасни отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на Община  Рила  

 

ВНАСЯ: 

 

Георги Кабзималски 

Кмет на Община Рила 
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