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МОТИВИ 

Към проекта на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Хаджидимово 

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: Този проект на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на община Хаджидимово е изготвен по повод Писмо от Окръжна 

Прокуратура –Благоевград с вх. №4301/2019год. по описана ОП-Благоевград. В 

писмото са дадени препоръки за отмяна на сега действащата Наредба (НУО), тъй като 

същата е приета при съществени нарушения на процесуалните правила, 

регламентирани в Закона за нормативните актове. 

2. Цели които се поставят: Предлагания проект цели, точно, ясно и конкретно 

управление на отпадъците на територията на община Хаджидимово, както и 

приемането на същата съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. 

Оптимизиране и синхрон с актове от по-висока степен. 

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. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба - 

Проектът за изменение на Наредбата не изисква нови финансови или други (човешки, 

административен или социален ресурс) средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с 

приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и 

създаване на стабилна подзаконова нормативна уредба. Наредбата е инструмент за 

постигане в дългосрочен план на ефикасно управление на отпадъците и по-чиста 

екологична среда. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – Предлаганият 

Проект на Наредбата не е в противоречие на нормативен акт от по – висока степен и е в 

съответствие с правото на Европейския съюз. 

6. Правни основания: Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

управление на отпадъците на Община Кричим се приема на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от 

Закона за управление на отпадъците, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и 

чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове. 

 
На основание чл. 26, ал.2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове, заинтересованите лица могат в 30 

дневен срок от публикуване на проекта за изменение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на интернет страницата на община Хаджидимово – 

www.hadzhidimovo.com, да представят своите предложения и становища и на е- mail: 

obshtina_hadjidimovo@mail.bg. 
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