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І. ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА: 
 

Измененията, които се предлагат, са в резултат на сключено Споразумение през м. 
Септември 2019 г. за обезвреждане на отпадъците на Регионалното депо в с. Стожер, 
община Добричка със съоръжения за обезвреждане на строителни и биоразградими 
отпадъци. Със същото се въвеждат промени в досега действащата наредба, които следва да 
се отразят в нея. 

Причините, които налагат изменение на Наредбата за управление и финансиране на 
дейностите по третиране на битови и строителни отпадъци на територията на Община 
Генерал Тошево са въведените нови такси за обезвреждане на отпадъците на Регионалното 
депо в с. Стожер, след сключен Договор №157/26.08.2019 год. с избран по реда на ЗОП 
изпълнител на услуга: „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за 
отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, 
Крушари и Никола Козлево”, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, 
рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци”.  

 
ІІ. ЦЕЛИ: 
 
Целта на приемане на настоящите промени е да бъде приведена нормативната база 

на Община Генерал Тошево в съответствие със Закона за управление на отпадъците и с 
цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата с тези на закона.  

 
ІІІ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ:  
 
Преки заинтересовани страни: 

         1.Община Генерал Тошево 
             2.Физически или юридически лица.  

 
Косвени заинтересовани страни:  
Гражданите и бизнеса, вкл. чрез техните организации, в качеството им на 

заинтересовани страни в отделните случаи /като засегнати и участници в 
обществените консултации/. 

 
ІV. ВАРИАНТИ НА ДЕЙСТВИЕ: 
 
При този нормативен акт не е възможно да бъдат формулирани варианти, 

различни от вариант „Без намеса” и предложеният вариант за приемане на наредбата. 
По своята същност Наредбата осъществява пряко регулиране на критериите и 

условията за ползване на Регионалното депо и поради тази причина вариантите са само два - 
Вариант 1 „Без намеса” и Вариант 2 „Приемане на наредбата”. Всякакъв друг междинен 
вариант би бил неизпълнение на нормативни актове от по-високо ниво. 

 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
При този вариант ще се наблюдава: 
 Действащ подзаконов нормативен акт, който няма да е съобразен с промените в 

законодателството на Р. България и сключеното споразумение; 
 Неизпълнение на законоустановени задължения. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
При този вариант ще бъдат осигурени: 
 Действащ подзаконов нормативен акт, съобразен с промените в законодателството на 

Р. България; 
 Осигуряване на законосъобразен административен процес по управление на 



отпадъците на територията на общината. 
 
 
V. НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Генерал Тошево - създава се риск и предпоставка за: 
 Извършване на незаконосъобразни действия на граждани при обезвреждане на 

отпадъците; 
 непокриване на финансови разходи по обезвреждане на отпадъците. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
Негативните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Генерал Тошево – няма, като не е необходимо разходване на бюджетни 

средства. 
2. Физическите или юридическите лица - няма.  
 
 
VІ. ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
 
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните:  
1. Община Генерал Тошево - няма.  
2. За Физическите или юридическите лица - няма.  

 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
Положителните въздействия за заинтересованите страни са следните: 
1.Община Генерал Тошево. 
 Осигуряване на законосъобразен административен процес при управление на 

отпадъците, с конкретна дефиниция на нарушенията. 
 
2. За населението, генериращо биоразградими отпадъци - по-нисък размер на 

таксата за обезвреждането им.  
 Осигуряване на законосъобразен административен процес по определянето на  

таксите, заплащани от  лицата- ползватели на услугите по обезвреждане на отпадъците на 
регионалното депо. 

 
 
VІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ: 
 
Вариант за действие 1 „Без намеса”: 
Потенциалните рискове за заинтересованите страни са следните: 
1. Община Генерал Тошево - риск от непокриване на финансови разходи при 

експлоатация на депото. 
 
Вариант за действие 2 „Приемане на наредбата”: 
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Вариант 2 

„Приемане на наредбата”. 
 
 
 



VІІІ. АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 
ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА: 

 
□ Ще се повиши 
□ Ще се намали 
□ Няма ефект 
 
Предложения проект на Наредбата не налага административни и структурни 

промени. Не се създават нови регулаторни режими. 
 
ІХ. СЪЗДАВАТ ЛИ СЕ НОВИ РЕГИСТРИ?  
 
Не се създават нови регистри. 
 
Х. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МИКРО, МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(МСП): 
□ Актът засяга пряко МСП 
□ Актът не засяга МСП 
□  Няма ефект 
 
ХІ. ПРОЕКТЪТ НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЗИСКВА ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: 
 
□ Да 
□ Не 
 
ХІІ. ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: 
 
Проектът на наредбата ще бъде публикуван в интернет за обществени 

консултации за срок не по-малко от 30 дни на официалната страница на Община Генерал 
Тошево, раздел „Общински съвет, подраздел Проекто- нормативни актове”. 

Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка, 
която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Генерал Тошево в 
предвидения от закона срок. 

 
ХІІІ. ПОДПИСИ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА: 
Телефон: 05731/20-20, ел. поща: mail@toshevo.org 
 
Тази оценка на въздействието представя аргументирано вероятните ефекти от 

предложеното действие. 
 

 
Име и длъжност: 
 
Х.Димов, юрисконсулт 
Г.Георгиева, Гл.специалист-еколог,  

 
Дата:  18 ноември 2019 г. 


