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 О Б Щ И Н А  Г О Р Н А  О Р Я Х О В И Ц А  

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от инж. Добромир Стойков Добрев – 

Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 ОТНОСНО: Изменение в Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на община Горна Оряховица. 

 

 

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Представям на Вашето внимание предложение за изменение на Наредбата за управление 

на отпадъците на територията на община Горна Оряховица, приета от Общински съвет Горна 

Оряховица с Решение № 828 от Протокол №50 от 26.06.2014 г. заедно с мотивите – Приложение 1.  

С Постановление на Министерски съвет №420/31.12.2020 г. се изменя Наредбата за 

излезли от употреба моторни превозни средства /МПС/ обнародвано в ДВ, бр.2 от 2021 г. 

Промяната е в текста на §1, т.1, буква «б» - “МПС, 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 две години 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 който думите „две години“ се заменят с думите „три месеца“. 

Това налага настоящата промяна на чл. 35, ал. 1 и §1, т.7, буква «б» от Наредбата за 

управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица. 

 

 

 

    Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Горна Оряховица да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове Общински съвет Горна Оряховица изменя 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица, както следва: 
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1. Досегашния текст на чл. 35, ал. 1 „Собственик на моторно превозно средство, на което не е заверен 

знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед 

за проверка на техническата му изправност, в случай, че то се намира върху държавна или 

общинска собственост е длъжен да го предаде на площадка за събиране и съхраняване или в център 

за разкомплектоване“ придобива следния вид: „Собственик на моторно превозно средство, на 

което не е заверен знака за технически преглед 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 е длъжен да го предаде на площадка за събиране и 

съхраняване или в център за разкомплектоване“. 

 

2. Досегашния текст на §1, т.7, буква «б»  „МПС, на което не е заверен знака за технически преглед, 

съгласно чл.32д от  Наредба № I-45 от 2000г.за повече от две години от определената му дата за 

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

държавна или общинска собственост“ придобива следния вид: „МПС, на което не е заверен знака 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                           

 

инж.Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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Приложение №1 

 
МОТИВИ 

 

към проекта за решение за изменение на Наредба за  управление на отпадъците на 

територията на община Горна Оряховица  

 

 

1. Причини, които налагат изменение на настоящата наредба. 

 

От 08.01.2021 г.са в сила измененията приети с Постановление на Министерски съвет 

№420/31.12.2020 г., обнародвано в ДВ, бр.2 от 2021 г. Промените засягат Наредбата за излезли 

от употреба моторни превозни средства /МПС/, а именно в текста на §1, т.1, буква «б» - “МПС, 

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 две години 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 който думите „две години“ се заменят с думите 

„три месеца“. 

 

2. Целите, които се поставят. 

       Привеждане на разпоредбите в съответствие с нормативната уредба от по-висока степен. 

Подобряване на обслужването на гражданите и всички заинтересовани лица. 

  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на изменението на 

наредбата. 

       Не са необходими допълнителни финансови и други средства за прилагане на 

изменените разпоредби от нормативния акт.  

 

4. Очаквани резултати. 

 

 Подобряване условията за живот на територията на община Горна Оряховица. 

 

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

            Проектът за изменение на наредбата е съобразен с изискванията на чл.3, т.1 от 

Европейската харта за местното самоуправление. 

Община Горна Оряховица http://g-oryahovica.org/ предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по така изготвения 

проект на изменение на Наредбата, както и в Центъра за информационно и административно 

обслужване на гражданите при Общината на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги 

Измирлиев“ № 5. 

 

Вносител: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 
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