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Мотиви и Проект  

За приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

община Хисаря 

 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, предоставяме на вниманието на обществеността в 

община Хисаря в регламентирания 30-дневен срок, считано от 07.05.2020 година от 

обявяването на интернет страницата на Община Хисаря: www.hisar.bg, за обсъждане, 

становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др., по проект на Наредба за 

управление на отпадъците на община Хисаря, като такива могат да бъдат предоставяни на 

e-mail: obhisar@hisar.bg, или в деловодството на Община Хисаря на адрес: п.к. 4180 гр. 

Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, бул. „Генерал Гурко” № 14. 
 

МОТИВИ: 

  

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта на Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря, прилагаме 

съответните мотиви, както следва: 

І. Причини, които налагат приемане на Наредба за  управление на отпадъците 

на община Хисаря 
 1. Наредбата за управление на отпадъците на Община Хисаря /Наредбата/ е приета 

с Решение № 463, взето с протокол № 53 от 21.01.2014 г.  

 От приемането на Наредбата, в Закона за управление на отпадъците са приети 

много изменения, които са обнародвани в Държавен вестник. Извън измененията на ЗУО, 

множество изменения са настъпили и в подзаконовите нормативни актове, третиращи 

обществените отношения свързани със събиране, съхраняване, преработване и/или 

обезвреждане на масово разпространените отпадъци, а именно: Наредбата за батерии и 

акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори; Наредбата за излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване; Наредбата за излезлите от употреба 

моторни превозни средства; Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки; 
Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; Наредбата за 

изискванията за третиране на излезли от употреба гуми; Наредбата за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и др. 

 Предвид гореизложеното действащата към момента Наредба на община Хисаря в 

голяма част от текстове си противоречи на нормативните актове, уреждащи дейностите, 

свързани с управление на отпадъците. С това се създават предпоставки за неправилно 

приложение на подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на Община 

Хисаря, което може да доведе до издаването на незаконосъобразни административни 

актове, в изпълнение на правомощията, регламентирани със специалния закон и 

подзаконовите нормативни актове.  

2. В потвърждение на изложеното в т. 1 е и обстоятелството, че с Решение № 2393 от 

21.11.2019г. на Административен съд Пловдив, II състав, постановено по адм. дело № 

2210 по описа на съда за 2019г. са отменени като незаконосъобразни и противоречащи на 

нормативните актове от по-висока степен много текстове на наредбата, а именно: чл. 27 

ал. 2 т. 1, чл. 27 ал. 2 т.2, чл. 27 ал. 2 т. 3,  чл. 27 ал. 3, чл. 27 ал. 4, чл. 2, ал. 5,  чл. 27 ал. 6, 

чл. 33 ал. 2, чл. 39 ал.1, чл. 40 ал. 1, чл. 70, чл.71, чл. 72, чл. 73, чл. 74, чл. 75 ал. 1, чл. 75 

ал. 3, чл. 75 ал. 4, чл. 75 ал. 5, чл. 76 ал. 1, чл. 76 ал. 2, чл. 76 ал. 3, чл. 76 ал. 4, чл. 76 ал. 5, 

чл. 76 ал. 7, чл. 76 ал. 8, чл. 76 ал. 9, чл. 76 ал. 10, чл. 76 ал. 11, чл. 76 ал. 12, чл. 76 ал. 13, 
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чл. 76 ал. 14, чл. 76 ал. 15, чл. 76 ал. 16, чл. 76 ал. 17, чл. 76 ал. 18, чл. 76 ал. 20, чл. 76 ал. 

21, чл. 76 ал. 22, чл. 77 ал. 1, чл. 77 ал. 2, чл. 78 ал. 1, чл.78 ал. 2, чл. 79 ал. 1, чл. 79 ал.2, 

чл. 81 ал. 1, чл. 81 ал. 2, чл. 82 ал.1, чл.82 ал. 2, чл. 82 ал. 3, чл. 83 ал. 1, чл. 84 ал. 1, чл. 80, 

чл. 85 ал. 1, чл. 85 ал. 2 и чл. 86 ал. 2, 75 ал. 1, чл. 75 ал. 3, чл. 75 ал. 4, чл. 75 ал. 5, чл. 76 

ал. 1, чл. 76 ал. 2, чл. 76 ал. 3, чл. 76 ал. 4, чл. 76 ал. 5, чл. 76 ал. 7, чл. 76 ал. 8, чл. 76 ал. 9, 

чл. 76 ал. 10, чл. 76 ал. 11, чл. 76 ал. 12, чл. 76 ал. 13, чл. 76 ал. 14, чл. 76 ал. 15, чл. 76 ал. 

16, чл. 76 ал. 17, чл. 76 ал. 18, чл. 76 ал. 20, чл. 76 ал. 21, чл. 76 ал. 22, чл. 77 ал. 1, чл. 77 

ал. 2, чл. 78 ал. 1, чл.78 ал. 2, чл. 79 ал. 1, чл. 79 ал.2, чл. 81 ал. 1, чл. 81 ал. 2, чл. 82 ал.1, 

чл.82 ал. 2, чл. 82 ал. 3, чл. 83 ал. 1, чл. 84 ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на 

Община Хисаря.  

3. Привеждането на наредбата в съответствие с изменените нормативни актове ще 

наложи изменения в много тестове и създаване на нови норми в местната Наредба, което 

би довело до промяна в поредността на разпоредбите й. Множеството изменения в 

местната наредба, които следва да бъдат направени, ще променят поредността на 

разпоредбите и ще създадат трудности и объркване при прилагането им. Тези 

обстоятелства могат да бъдат преодоляни с отмяна на досега действащата наредба, и 

приемането на нова наредба. За да се избегнат трудностите и объркванията по 

прилагането на изменена наредба, община Хисаря е изготвила проект на нова Наредба за 

управление на отпадъците на Община Хисаря. 

 

ІІ. Цели, които се поставят: 

1. Наредбата за управление на отпадъците на Община Хисаря има за цел да я 

приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

2.  Да се предотврати или намали вредното въздействие на отпадъците върху 

човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху 

дейностите, свързани с отпадъците. 

ІІІ. Финансови средства: 

Не се предвижда да бъдат ангажирани финансови средства по прилагането на 

Наредбата за управление на отпадъците на община Хисаря. 

ІV. Очаквани резултати:  

Постигане на съответствие на действащата подзаконова нормативна уредба с 

приложимото в тази област национално законодателство от по-висока степен и създаване 

на стабилна подзаконова нормативна уредба. 

Наредбата е инструмент за постигане в дългосрочен план на ефикасно управление на 

отпадъците и по-чиста екологична среда.  

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Приемането на Наредбата за управление на отпадъците на Община Хисаря ще 

синхронизира подзаконовата нормативна уредба, действаща на територията на община 

Хисаря в засегнатата област и с норми на Европейския съюз, в чието изпълнение са 

приети и действат нормативните актове от по-висока степен, с които е съобразена и 

предложената нова Наредба.  

VІ. Правни основания: 

Наредбата за управление на Община Хисаря се приема на основание чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22 от 

Закона за управление на отпадъците, при спазване изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и 

чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 

1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове. 

 

ПРОЕКТ: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, при спазване 
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изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 

8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и ал. 3 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет Хисаря,  

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря, приета с 

Решение № 463, взето с протокол № 53 от 21.01.2014 г. на Общински съвет Хисаря. 

2. Приема Наредба за управление на отпадъците на община Хисаря. 

 

 

 

 

 

 


