
 

 

МОТИВИ 

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за устройството 

и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - 

Габрово“ /Приет с Решение № 51/11.03.2015 г., изм. с Решение № 6/30.01.2020 г./ – първо 

четене 

 

I. Причини, които налагат приемане на промените и основна цел на проекта на 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника  за устройството и 

дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - 

Габрово“ 

Във връзка с Решение на Общото събрание на „Регионално сдружение на 

общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците“, прието с Протокол №40 от 

проведено заседание на 14.12.2020г., за увеличаване броя на инспекторите по управление 

на отпадъците и приемане план-сметката на ОПРДНО и Решение № 280 от 29.12.2020г. 

на Общински съвет – Габрово, с което са одобрени оперативните разходи на ОП 

„Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово, съгласно Приложение №1.2 към 

същото и съобразно разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл. 52, ал. 4 от ЗОС, в 

правомощията на Общинския съвет е да одобри числения състав на Общинско 

предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“. 

Във връзка с гореизложеното е и предложението за увеличаване състава на 

инспекторите за контрол по управление на отпадъците и увеличаване на щатната бройка 

на предприятието, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и в изпълнение Решение от проведено заседание на Общото 

събрание на „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за упраление на 

отпадъците“ с Протокол № 40/14.12.2020г  

Предлагам: 

1.  Щатната численост на персонала на ОП „Регионално депо за неопасни 

отпадъци“ – Габрово да се увеличи с 2 (две) щатни бройки, или от 21(двадесет и една) 

щатни бройки да станат 23 (двадесет и три). 

 

II. Основни положения в проекта на: Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника  за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално 

депо за неопасни отпадъци - Габрово“  

С Решение №6/30.01.2020 на Общински съвет – Габрово, е одобрена структура на 

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“, (съгласно 

чл. 8, ал. 1 и ал.2 от Правилник за устойството и дейността на Общинско предприятие 

„Регионално депо за неопасни отпадъци- Габрово“) както следва: 

1. Директор; 

2. Еколог/зам. –директор/технолог компостиране; 

3. Счетоводител/касиер; 

4. Специалист ТРЗ/технически сътрудник; 

5. Оператор ПСОВ и газова инсталация; 

6. Анализатор лаборатория/домакин 

7. Шофьор тежкотоварен автомобил(компактор)- ръководител звено; 

8. Шофьор товарен автомобил; 

9. Оператор машини за компостиране; 

10. Техник поддръжка на инсталации и съоръжения; 

11. Кантарджия; 

12. Инспектори  

13. Общ работник 



И щатна численост на персонала – 21 щатни бройки. 

 

III. Очаквани резултати 

Основната дейност на предприятието е организация по управление на неопасни 

отпадъци-   битови, производствени и строителни, допустими за прием съгласно 

условията на Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г., първично третиране; 

временно съхранение и крайно обезвреждане, мониторинг върху състоянието на 

отделните компоненти на околната среда, водене на отчетност и др. дейности свързани с 

изпълнение на  условията заложени в КР № 157-Н1/2011г. 

В областта на отпадъци са налице редица предизвикателства по отношение на 

подобряване разделното събиране и рециклиране, процесите по управление и 

оползотворяването на редица потоци отпадъци, както и информираността и мотивацията 

на населението. 

Всички инвестиции на ОП Регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово са  

насочени към оптимизиране на процесите свързани с отделните потоци отпадъци, 

допустими за прием и последващото им третиране. Основна цел е намаляване до 10 % на 

депонираните битови отпадъци до 2035 г.   

Предприятието извършва и други дейности, които разширяват и допълват 

основната дейност по отношение организация по управление на различните потоци 

отпадъци, направените и предстоящи инвестиции за дейностите по третиране на 

отпадъци (машини и съоръжения), работа с населението и мотивация за разделяне на 

отпадъците при източника.  

Чрез увеличение на щатната бройка с още двама инспектора( екип), ще се засили 

контрола по управление на отпадъците. Към момента два екипа от инспекори работят по 

график и райони на териториите на общините Габрово и Трявна.  Чрез отчетите, които 

подават ежемесечно, се отчитат добри резултати и индикации за промяна в отношението 

към отпадъка сред населението. 

Контролът е важна част от механизма за устойчиво управление на отпадъците. 

Работата с населението по  квартали допринеся за повече информираност, относно 

ползите и негативите в сферата на отпадъците. 

IV. Идентифициране на заинтересованите страни: 

1. Администрация на Община Габрово и нейните контролни звена; 

2. Физически и юридически лица, пребиваващи и осъществяващи дейности 

свързани с отпадъци на територията на община Габрово. 

  

V. Потенциални рискове: 

Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника  за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“. 
 

  

VI. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Правилник 

за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“ 

 

 

Прилагането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството 

и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - 

Габрово“ е обвързано с увеличение на средствата за издръжка на предприятието. Тези 

разходи са докладвани и приети с Решение № 280 от 29.12.2020г. на Общински съвет – 

Габрово, с което са одобрени, съгласно Приложение №1.2 към същото. 



 

 VII.Анализ за съответствие с европейските директиви; 

 Предлаганият проект на Правилник е съобразен с разпоредбите на европейските 

директиви и регламенти в сферата управление на отпадъци и предвид съответствието на 

основния нормативен акт - Закон за управление на отпадъците с тях. 

 

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни 

отпадъци - Габрово“  ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Габрово 

за провеждане на обществени консултации в срок до 14 дни. Срокът за представяне на 

становища и предложения по проекта на Правилник е определен на 14 дни в съответствие 

с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.  

Причината за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане е следната:  

1. С предлаганите промени в Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за 

неопасни отпадъци - Габрово“  се увеличава щатната численост, с оглед оптимизация 

контролните дейности на предприятието. 

Оперативните разходи са приети с Решение № Решение № 280 от 29.12.2020г. на 

Общински съвет – Габрово, в които са включени новите щатни бройки.  
Предоставя се възможност за изразяване на становища от заинтересовани страни. 

Справка за отразените становища след обществените консултации ще бъде 

публикувана на страницата на Община Габрово 

 


