
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с 

чл. 77 от АПК, чрез настоящото публикуване Община Девин предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят предложения и да изразят становища по проекта за 

Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Девин, приета от Общински съвет – Девин с Решение № 122 от 22.08.2019 г. по 

Протокол № 13, в сила от 05.09.2019 г. 

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът 

за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване. 

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството 

на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на електронния 

адрес на общината: obshtina@devin.bg 

МОТИВИ  

към Проект на Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Девин 

1. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение на 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин. 

В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с 

раздел IX от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин, е 

регламентирано управлението на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), като вид отпадък по смисъла на ЗУО.  

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от наредбата, собственик на МПС с 

прекратена регистрация е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване 

или в център за разкомплектоване в случай, че се установи, че МПС се намира върху 

имот, държавна или общинска собственост.  

Съгласно §1, т. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 

средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., „Излязло от употреба моторно превозно 

средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в 

т.ч.: 

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство с прекратена 

регистрация, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, за 

повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията; 

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) моторно превозно средство, на което не е заверен 

знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно 

чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за 

следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира 

върху държавна или общинска собственост; 

в) изоставено регистрирано МПС. 

Разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗУО поставя изискване приетата наредба от 

общинския съвет, като орган на местно самоуправление, да съответства на изискванията 

на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В настоящия 

случай, чл. 37, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 
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община Девин, не съответства на § 1, т. 1 от ДР на Наредбата за излезлите от употреба 

моторни превозни средства, като подзаконов нормативен акт от по-висока степен и ранг 

на правна сила, тъй като третира само една от хипотезите на излязло от употреба моторно 

превозно средство. 

Констатираните несъответствия ще се отстранят чрез изменението на разпоредбата 

на чл. 37, ал. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община 

Девин и с изменението на Допълнителнте разпоредби към нея, относно легалното 

определение за излязло от употреба моторно превозно средство. 

2. Цели, които се поставят 

С проекта на Наредба за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Девин се цели осигуряване на съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен и повишаване на ефективността на дейностите по управление 

на излезлите от употреба моторни превозни средства на територията на община Девин. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

наредба. 

Прилагането на Наредбата за изменение на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на община Девин не е свързано с изразходване на допълнителни 

финансови средства от общинския бюджет, както и с ангажиране на допълнителни 

човешки ресурси. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива. 

Очакваните резултати от приемането на Наредбата за изменение на Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Девин са подобряване на 

ефективността на дейностите по управление на излезлите от употреба моторни превозни 

средства и на контрола за спазването на изискванията по отношение на третирането на 

този вид отпадък. Освобождаването на терените, общинска и държавна собственост, 

върху които се намират излезли от употреба моторни превозни средства, ще осигури 

допълнителни паркоместа за жителите и гостите на град Девин и останалите населени 

места в общината. За прилагането на новата нормативна уредба не са необходими 

финансови или други средства. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с 

Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска 

харта за регионално развитие, както и с Директива 2000/53/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година, относно излезлите от употреба 

превозни средства, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях. 
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