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С П Р А В К А 
 

с предложения от обществен достъп по Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Костинброд 

 

№ Предложения от: Предложение 

 
Приема предложението Не приема предложението/ 

Мотиви 

 

1. адв. Ю. Д. I. В чл. 23, ал. 1 и чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1, 

чл. 28, ал. 1, чл. 30, ал. 1 не следва изразът „ч.. 37 

ЗУО“ да бъде просто заменен с думите „чл. 35 от 

ЗУО“, както се предвижда в §19-§23 вкл. от 

Проекта. Следва изразът да бъде „съответно 

разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО“ 

Приема се.  

Отразено в текста. 

 

  II. Чл. 1, ал. 4 от Наредбата, както и целия 

Раздел VIII – „Административно-наказателни 

разпоредби“ от Наредбата следва да бъдат 

отменени. Причината за това е,че същите се явяват 

нищожни – като по настоящем, така и след 

Приема се.  

Отразено в текста. 
 



предлаганите изменения. 

  III. Предлаганите изменения с § 25, във вр. с § 

24 от Проекта биха противоречали и на чл. 22, ал. 

5 ЗМСМА. 

Приема се. 

Отразено в текста. 

 

 

  IV. Незаконосъобразна е разпоредбата на чл. 

31, ал. 3 от Наредбата. 
Приема се. 

Отразено в текста. 

 

 

  V. Проекта за изменение на Наредбата и 

публикуваните към него Мотиви не съответстват 

на чл. 26-28 ЗНА. 

 Не се приема. 

Ясно са посочени целта  и 

необходимостта от приемане 

на актуализиране на 

наредбата с цел 

синхронизирането й с 

действащото 

законодателството. 

Основните промени са 

свързани с биоотпадъците, 

другите промени са с оглед 

приети изменения в ЗУО. 

Съгласно § 12 ЗУО приетите 

от общинските съвети 

наредби по чл. 19 от 

отменения Закон за 

управление на отпадъците 

запазват своето действие до 

приемане на наредбите по 

чл. 22, но не по-късно от две 

години от влизането в сила 

на закона. 
 

 


