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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. Мотиви: 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-Банско. 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 забраната за оставянето на предмети, дърва, въглища по тротоарите и 

уличните платна, пречещи на движението на пешеходците и превозните средства за повече от 

седем дни. Подобни прояви загрозяват градската среда, нарушават спокойствието и 

удобството на гражданите и отблъскват туристите, поради което подобни прояви следва да 

бъдат ограничени и забранени. Същевременно същата разпоредба не е залегнала и в 

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

на община Банско, което е пропуск и следва да бъде уредено. 

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. 

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,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: 
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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. 

 

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 

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! 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията 

на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 , чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове и във връзка с Докладна с вх. №……… на Георги Икономов – Кмет на 

Община Банско, Общински съвет гр. Банско реши: 

1. Допълва Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на община Банско както следва: 

1.1. В чл. 8 се създава нова точка 16а:  

16а. Складирането и съхранението на дърва, въглища и др. по тротоарите, уличните 

платна и зелените площи. 

 

 

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  

 


