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НАРЕДБА №11

за условията и реда за намаляване на
замърсяването от излезли от употреба
моторни превозни средства на
територията на Община Харманли

2004г.

Чл. 1 Тази наредба определя задълженията, отговорностите и взаимоотношенията
между общинска администрация, лицата-собственици на моторни превозни средства и
стопанските субекти по отношение събирането, транспортирането и съхраняването на
излезлите от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/.
Чл. 2 За целта на наредбата, “Излязло от употреба МПС” е моторно превозно
средство, което:
1. има прекратена регистрация, съгласно чл.143 /1/ от Закона за движение по
пътищата;
2. не може да бъде идентифицирано поради липса на регистрационен или
друг идентификационен номер;
3. няма данни за извършван периодичен преглед за проверка на техническата
му изправност повече от две последователни години и е паркирано върху имоти,
публична, държавна или общинска собственост;
Чл.3
/1/ Собствениците на излезли от употреба МПС са длъжни да ги предават на
местата за временно съхранение, определени от кмета на общината или в центровете за
разкомплектоване.
/2/ Те нямат право да предават излезли от употреба МПС, техни компоненти или
материали на лица, които не притежават разрешение по чл.37 от Закона за управление на
отпадъците, както и да ги транспортират на собствен ход до местата за временно
съхранение.
Чл.4 /1/ Кметът на общината назначава комисия за установяване на излезлите от
употреба МПС и техните собственици, в състав:
- двама служители от общинска администрация;
- един служител от РПУ /ОбП/;
- за работа извън гр. Харманли се включват и кметове на кметства и кметски
наместници.
/2/ Комисията ползва списъка на МПС, снети от отчет, който се предоставя тримесечно
на общинска администрация от сектор “КАТ - пътна полиция” и други източници на
информация.
/3/ Комисията отправя предписание към собствениците за преместване на излезлите
от употреба МПС от имотите общинска собственост във форма на стикер, който се поставя
на видно място на паркираното МПС. В предписанието се съдържат данни за:
1. наименованието “Предписание за преместване на ИУМПС” и номер на
стикера;
2. вид, марка, модел, цвят и регистрационен номер на МПС, ако има такъв;
3. собственик на ИУМПС, ЕГН, адрес;
4. крайната дата от 14-дневен срок и адресът на мястото за доброволно
предаване на ИУМПС;
5. предупреждение за принудително преместване след изтичане на посочения
срок за сметка на собственика;
6. дата на поставяне, име и подпис на длъжностните лица.
/4/ За извършените предписания по ал.3 комисията съставя протокол по образец
/Приложение 1/, който се подписва от членовете на комисията. В протокола се посочва
адресът на паркиране, външен вид на МПС и мястото, на което е поставен стикерът.
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/5/ С поставянето на стикера се счита, че е връчено предписанието за
преместването на ИУМПС. Срокът започва да тече от деня, следващ датата на поставения
стикер и изтича в 24 часа на четиринадесетия ден.
/6/ Когато на собственикът, поради отсъствие и др. причини, не може да му бъде
връчено предписанието по чл.4, ал.3, към констативния протокол се прилагат документи,
с които се удостоверяват извършените действия.
Чл. 5 Излезлите от употреба МПС се преместват принудително след изтичане на
четиринадесет дневния срок на местата за временно съхранение /автомобилни гробища/,
определени от кмета на общината.
Чл. 6 Събирането, транспортирането и съхранението на излезлите от употреба МПС на
местата за временно съхранение се извършва от специализирано юридическо или
физическо лице, определено по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 7 /1/ Специализираното предприятие по чл.6 води регистър на приетите
автомобили, който се заверява от сектор “КАТ - пътна полиция” към РДВР-Хасково.
/2/ На лицата, чийто излезли от употреба МПС са приети за временно съхранение в
автомобилните гробища, определени от кмета на общината, се издава документ съгласно
чл.143 /6/ от ЗДП.
Чл. 8 /1/ Приетите на местата за временно съхраняване МПС се предават за
разкомплектоване и унищожаване, съгласно чл.143 /6/ от ЗДП, не по-рано от 14 дни от
приемането им на площадката.
/2/ През срока на предходната алинея собственикът на МПС може да поиска
връщане на автомобила. Искането му се удовлетворява, след като същият заплати
направените разходи по принудителното транспортиране и съхраняване на МПС.
/3/ / нова с Решение № 74/30.01.2008г. отр. в Протокол №4/ Разходите направени
за принудително транспортиране са по 5 лв. на километър от мястото на паркирането МПС
до мястото за временно съхранение на МПС и в обратна посока . Разходите за съхранение
на МПС / за 14 дни / - 28 лв.
Чл. 9 На площадките за временно съхраняване не може да се извършва
разкомплектоване на МПС и да се събират други видове отпадъци, които не произхождат
от излезлите от употреба МПС, техни компоненти и материали.
Чл.10 След изтичане на сроковете по чл.8, ал.1, МПС се предава за последващо
третиране в съответните центрове за разкомплектоване.

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11 /пром. с Решение № 847/28.12.2006г./Протокол №42/Наказват се с глоба от 150
до 5000 лв. физически лица и с имуществена санкция в размер от 200 до 50 000 лв. –
еднолични търговци и юридически лица, които не предадат излязло от употреба МПС на
площадка за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, или не го
съхраняват в имот, негова собственост.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 Наредбата се приема на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.19 от Закона за
управление на отпадъцити.
§2 В срок от 30 дни от приемане на наредбата кметът на общината да определи
местата за разполагане на площадките за временно съхраняване на излезлите от употреба
МПС.
§3 Наредбата е приета с Решения №299, №300 и №302 отразени в Протокол
№13/20.07.2004г. на ОбС – Харманли, в съответствие с чл.22, ал.1 от ЗМСМА и влиза в сила
в 14 дневен срок от приемането й. Наредбата е изменена с Решение №814, отразено в
Протокол №40/21.11.2006г., с Решение №847, отразено в Протокол №42/28.12.2006г.,
изменена с Решение № 74/30.01.2008г. отр. в Протокол №4
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Приложение №1

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
№........./................
за техническо състояние на излязло от употреба МПС
Днес, ................... 200...........г., в гр./с/...............................комисия, назначена на
основание чл.4 /1/ от Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от
излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Харманли, в
състав:
1. .................................................................... ЕГН........................ – общинска
администрация;
2. ..................................................................... ЕГН........................ – общинска
администрация;
3. .................................................................... ЕГН ........................ – КАТ – Харманли
/ОбП - Харманли;
4. .......................................................................ЕГН.................................. – кмет/кметски
наместник на ............................
състави настоящият протокол за техническо състояние на излязло от употреба
моторно превозно средство, като установи следното:
МПС......................
ВИД.......................
МАРКА.................
ЦВЯТ....................
РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има/....................
АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ ..........................................
/улица, ж.к, площадка и т.н./
МЯСТО, НА КОЕТО Е ПОСТАВЕН СТИКЕРЪТ .......................................
СЪСТОЯНИЕ НА МПС НА ВЪНШЕН ВИД................................................
1.
състояние на купето .....................................................................
2.
наличие на двигател......................................................................
3.
наличие на врати...........................................................................
4.
наличие на скоростна кутия.........................................................
5.
наличие на седалки ......................................................................
6.
наличие на калници .....................................................................
7.
наличие на арматурно табло .......................................................
8.
наличие на стъкла ........................................................................
9.
наличие на осветителни тела.......................................................
10.
наличие на колела и гуми ...........................................................
11.
други данни...................................................................................
Становище на комисията ...............................................................................
........................................................................................................................................
Настоящият протокол е съставен в три екземпляра.
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КОМИСИЯ:
1........................................
2........................................
3........................................
4........................................

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:…………………………
/Пл. Делчев/

ПРОТОКОЛИСТ:………………………………….
/Г. Христова/
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