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3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 
 
 

Изх. № ……………………………        
     
  
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                          
       
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                                                                                                    

ОТ  НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на 
община Брусарци. 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  
 Действащата към настоящия момент „Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Брусарци” е приета от Общински съвет Брусарци в изпълнение на чл. 
19 от Закона за управление на отпадъците. С приемането на новия Закон за управление на 
отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г./ се отменя стария такъв. Това налага отмяната на 
прилаганата към момента „Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Брусарци” и приемането на нова Наредба в изпълнение на разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците. 

 Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се 
свеждат до постигането на целите, наложили приемането на същата. 

 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на община Брусарци се приема на основание чл. 22, ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 8, чл.10, ал. 2, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА при спазване на изискванията на 
чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. Предлаганата Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Брусарци е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на 
европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент. 

 Фактически основания: необходимост от приемане на местен нормативен документ, 
който да регламентира реда и условията на изхвърлянето, събирането, включително 
разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни 
отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 
отпадъци. 
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 Направеното предложение за проект на „Наредба за управление на отпадъците на 
територията на община Брусарци” е обявено на 14.07.2014 г. на интернет страницата на община 
Брусарци съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от 
Административно процесуален кодекс. В законоустановения 14 – дневен срок от 
публикуването на настоящото предложение на интернет страницата на община Брусарци не са 
постъпили предложения или възражения към проекта на наредбата. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Брусарци да приеме 
предложения ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  
 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.22, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, Общинския 
съвет 
 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на община Брусарци, 
съгласно Приложение № 1. 

Приложение № 1: „Наредба за управление на отпадъците на територията на община 
Брусарци”. 

 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
ИРЕНА ОГНЯНОВА ИВАНОВА 
СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ” 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 

 
 
 


