
      

МОТИВИ 

          За изготвяне на Проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на 

отпадъците на територията на Община Перник: 

 

1.Причини , които налагат приемането. 

        Проекта за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Перник е изготвен във връзка с приети и обнародва ни в Държавен 

вестник брой 2 от 08.01.2021г. промени в  Наредбата за излезлите от употреба моторни 

превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г., в текста 

на Допълнителните разпоредби §1, т.1, буква „а“ и буква „б“ срока се променя от две години 

на три месеца. 

2.Цели, които поставят . 

         С промяната на Наредба За управление на отпадъците на територията на Община Перник  

се цели привеждането и в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 

и  Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 

11 на Министерския съвет от 2013г.  

3.Финансови и други средства , необходими за прилагане на проекта на Наредбата . 

        Не са необходими допълнителни финансови средства с оглед прилагането на предлагания 

проект за изменение и допълнение  на Наредба за управление на отпадъците на територията 

на Община Перник. 

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

       Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението и допълнението в Наредбата 

се свеждат до привеждането и в съответствие с действащото законодателство в Република 

България . 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

       Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на Община Перник е изготвен в  съответствие с нормативните актове от по-

висока степен, както и с актовете на Европейското законодателство в това число – в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя . 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: 
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