
О Б Я В Л Е Н И Е 
 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 22 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
НА 

Проект на нова Наредба за управление на отпадъците, с която се определят условията и реда 
за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на 

Община Стражица. 
 

МОТИВИ 
 
              Съгласно чл.22 от Закона за управление на отпадъците / Изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 
2013г./ се уреждат и изискванията към площадките за предаване на отпадъци от хартия и 
картон, пластмаси и стъкло, в т.ч. условията за регистрация на площадките, както и 
условията за предаване на отпадъци на площадките по чл. 19, ал. 3, т. 11. 
 
              1.Причини, които налагат приемането: 
              За предотвратяване и намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху 
хората и околната среда, и ограничаване броя на нерегламентираните сметища на 
територията на Община Стражица е необходимо нормативно уреждане на проблемите и 
дейностите заложени в чл. 22 от Закона за управление на отпадъците. 
 

2. Цели, които се поставят: 
              - да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху 
човешкото здраве и околната среда; 
              - да се подобри реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, 
оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, производствени и масово 
разпространени отпадъци на територията на Общината; 
              -  поддържане чистотата на територията на Общината. 
 
              3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за управление 
на отпадъците: 
              За прилагането на новата Наредба не се необходими финансови средства. 
 
              4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: 
              - да се подобрят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително и 
разделното, транспортирането и обезвреждането на битови отпадъци; 
              -  ограничаване на броя нерегламентирани сметища на територията на Общината; 
              - да се предотврати изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта 
съдове и места; 
              -  подобряване на градската среда и цялостния облик на града. 
             
              Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Стражица 
предоставя на заинтересованите лица възможност в 14 дневен срок да представят своите 
мнения и становища до Председателя на Общински съвет Стражица. 
 
              Вашите предложения можем да получим:  
- на адрес: гр. Стражица, ул.”Дончо Узунов”  №5;  
- на факс: 06161 - 25-68;  
- на  e-mail: obstr@abv.bg или support@strazhitsa.com; 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и информация; 
- чрез кметове и кметски наместници от Общината 
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