
ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
 
 
Институция: ОБЩИНА „МАРИЦА“ 
 
Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ, СЪБИРАНЕ, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРЕТОВАРВАНЕ, 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И 
СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БИООТПАДЪЦИ, 
ОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ 
ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, КАКТО И 
ЗАПЛАЩАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ УСЛУГИ ПО 
РЕДА НА ЗМДТ. 
  

I. Дефиниране на проблема:   
 В деловодството на Общински съвет „Марица“ е постъпил протест от 
Окръжна прокуратура – Пловдив с вх. № ОбС-376/08.07.2019 г., адресиран до 
Административен съд – гр. Пловдив, с който се иска обявяване на нищожност на 
чл.16, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.34, ал.1, чл.78, ал.2 пр.1 и ал.3 пр.1 от 
Наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 
транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и 
строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и 
масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица“, както и 
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ.  
 Твърди се, че посочените разпоредби противоречат на текстове от Закона 
за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията и Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали.  
 След извършен преглед и анализ на атакуваните разпоредби от страна на 
общинска администрация се установи, че последните подлежат на промяна с цел 
ликвидиране противоречието им със закона.    
 Оспорената наредба е приета с Решение № 204/16.07.2013 г. на Общински 
съвет „Марица“ на основание чл.22, от ЗУО. По естеството си е нормативен акт 
съгласно чл. 75, ал. 1 от АПК, тъй като съдържа административноправни норми, 
отнася се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно 
правно действие. Следователно, недопустимо е да се пренебрегва рамката на чл. 
76, ал. 3 от АПК, съгласно която общинските съвети издават нормативни актове, 
с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен 
обществени отношения с местно значение.  
 Споменатите по – горе разпоредби от наредбата, които са обект на 
протеста, не съответстват на законовите текстове уреждащи същата материя. В 
цитираните закони са настъпили промени, които не са своевременно отразени в 
атакуваната наредба. С оглед на изложеното е необходимо оспорените текстове 
да бъдат изменени с решение на общински съвет.   

Предложеното изменение е в законовите рамки - Чл.21, ал.2, от ЗМСМА, 
чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от ЗНА и чл.75, 76, 77 и 79 от АПК във връзка с чл.16, 
ал.2, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6, чл.34, ал.1, чл.78, ал.2 пр.1 и ал.3 пр.1 от Наредба за 
условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, 
транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и 



строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и 
масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица“, както и 
заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ за 
противоречието им с чл.15, ал.1, т.1, т.3, т.4, т.5 и т.10 от Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали; чл.11, ал.4, ал.6, ал.7, чл.35, ал.2, т.2, чл.145, ал.2 пр.1 и ал.3 пр.1 от 
Закона за управление на отпадъците във вр. със Закона за устройство на 
територията.  
 
ІІ. Последващи оценки на въздействието ще бъдат направени след влизането в 
сила на подзаконовия нормативен акт. 
 
ІІІ.  Цели и очаквани резултати от изменението на наредбата:   

Хармонизиране разпоредбите на Наредба за условията и реда за 
изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, 
оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, 
включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени 
отпадъци на територията на Община „Марица“, както и заплащането за 
предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ с тези на Закона за 
управление на отпадъците, Закона за устройство на територията и Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали. 
 
ІV. Идентифициране на заинтересованите страни: граждани, имащи постоянен 
или настоящ адрес на територията на община „Марица“, както и юридическите 
лица със седалище и адрес на управление на територията на община „Марица“, 
явяващи се и участници в обществените консултации.  

 
Справката за отразените становища след обществените консултации, 

ще бъде публикувана на официалната страница на Община „Марица“. 

 

 

 


