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Проект за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата 

и управление на отпадъците на територията на община Банско, ведно с мотивите: 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Измененията, които се предлагат са в резултат на извършен преглед и анализ на 

действащата Наредба и установена необходимост от изменение и допълнение на Наредбата. 

С отмяната на Наредба № 1 (приета с Решение №154/31.03.2000г. и допълнена с Решение 

№224/12.05.2000г., Решения №479, 480, 481, 482, 483, 484, 485 от 08.02.2002г. и Решение 

№504/22.02.2002г. на ОбС-Банско. Допълнена с Решение №47/19.12.2007г. на ОбС-Банско. 

Допълнена с Решение №300/22.12.2008г. на ОбС-Бнско. Допълнена с Решение 

№352/26.03.2009г. на ОбС-Банско. Наредбата е променена и допълнена с Решение 

№583/17.12.2009г. и Решение №589/17.12.2009г. на ОбС-Банско. Наредбата е допълнена с 

Решение № 960/26.05.2011г. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 142/16.02.2012г. 

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 373/20.12.2012г. на Общински съвет – 

Банско. Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 861/22.12.2014г. на Общински съвет 

– Банско. Наредбата е изменена и допълнена с Решение №59/21.12.2015г. на Общински съвет 

– Банско), отпадна задължението каруцарите да поставят подопашни престилки на животните, 

които се движат в чертите на населените места на територията на община Банско, както и 

задължението контейнерите за битови отпадъци на физически и юридически лица да се 

разполагат в границите на собствения или стопанисваният от тях имот. Вечерта преди 

извършване на сметосъбиране, съгласно определения график, контейнерите да се изнасят на 

достъпно място и непосредствено след извършване на сметосъбиране да се прибират в 

определените за това места.  

При преглед на цялата нормативната уредба на Община Банско се установи, че 

разпоредбата за изискванията за пътните превозните средства с животинска тяга е залегнала  в 

раздел ΙΙ на Наредбата за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят 

пътните превозни средства с животинска тяга в община Банско, Приета с Решение № 628 от 

Общински съвет – Банско, взето на 31.03.2010 г. по Протокол № 29, което налага изменението 

на чл. 8, точка 46 на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на община Банско, която използва препратка към  изискванията на 

отменената Наредба  № 1. 

Същевременно с това разпоредбата за задължението на физическите и юридическите 

лица по отношение на съдовете за битови отпадъци не е залегнала в Наредбата за поддържане 

и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско, тъй 

като към момента на изготвянето й, тази разпоредба е била залегнала в Наредба № 1 , което 

след отмяната й се явява пропуск и следва да бъде уредено. 
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Също така е необходимо да бъде извършена редакция на чл.8, т.16 от Наредбата, тъй като 

в цитираната точка не става ясно в кой момент точно се забранява складирането на строителни 

материали и приготвянето на варови, циментови и други разтвори в зелените площи, по 

тротоарите и уличните платна. Разпоредбата е разписана неправилно и следва да бъде 

коригирана. 

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложеният проект на Наредбата са 

свързани с необходимостта от регулиране на обществените отношения, свързани с 

поддържането и опазването на чистотата на територията на Община Банско. 

2. Целите, които се поставят: 

Прецизиране на текстовете на Наредбата и по-добро регулиране на обществените 

отношения, свързани с поддържането и опазването на чистотата на територията на община 

Банко.  

Създаване на точни, ясни, общодостъпни правила и норми на поведение, права и 

задължения на всички физически лица и юрдически лица, постоянно живеещи или временно 

пребиваващи на територията на община Банско по отношение осигуряването и поддържането 

на чистотата и опазването на околната среда на територията на Общината. 

Създаване на приветлива, организирана и достъпна градска среда на територията на 

община Банско. 

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

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква финансов 

ресурс отстрана на общината. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

В резултат на новата уредба ще бъде създадена безопасна, приветлива и чиста градска 

среда. С прилагането на новите текстове на наредбата ще бъдат опазени общинските имоти от 

въздействия, които могат да доведат до тяхното увреждане. 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега действащата 

наредба. 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 

Предлаганият проект на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско е разработен в съответствие с 
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Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите 

на Европейската общност, свързани с тази материя. 

Проекта за приемане на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление 

на отпадъците на територията на община Банско е изработен при спазване изискванията на чл. 

26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско 

 

 

1.1. В чл. 8. Забранява се, се изменя:  

т.16. Складирането на строителни и други материали и приготвянето на варови, 

циментови и други разтвори в зелените площи, по тротоарите и уличните платна. 

т.46. Движението на превозни средства с животинска тяга, неотговарящи на 

изискванията на раздел ΙΙ, чл. 9, ал. 3 от Наредбата за регистрация, отчет и 

изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска 

тяга в община Банско.  

 В чл.4,ал. 2. Физическите и юридическите лица са длъжни,  се създава нова точка 6:  

т.6. Да разполагат съдовете за битови отпадъци в границите на собствения или 

стопанисваният от тях имот. Вечерта преди извършване на сметосъбиране, съгласно 

определеният график, съдовете да се изнасят на достъпно място и непосредствено 

след извършване на сметосъбирането да се прибират в определените за това места, 

освен когато съдовете за битови отпадъци не са разположени в специално изградени 

и обособени за това места (джобове). 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 

дни, Община Банско чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 

Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на 

територията на община Банско, на e-mail адрес: obabansko@dir.bg  

 


