
 

 

 

 

 

 

Проект за допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско.  

 

 

 

Настоящият проект за допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско, касае 

допълнение в Раздел Дванадесети на Наредбата, приета с Решение № 75 на 

Общински съвет- Банско, от 20.01.2015 г., както следва: 

• Чл. 50а.(1).Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги съхраняват в имот 

частна собственост. 

(2) В случай, че ИУМПС се намира върху имот държавна или общинска 

собственост, собствениците са длъжни да ги предават на площадки за 

временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС. 

(3) Когато собственикът на МПС не изпълни задълженията си по ал. 2, както и в 

случаите, когато ИУМПС не може да бъде идентифицирано поради липса на 

регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност 

собственикът да бъде установен се прилага процедурата по чл. 143, ал. 7 и ал. 

8 от Закона за движение по пътищата. 

• Чл.50б. Кметът на община Банско назначава комисия за установяване на 

излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, собствеността на 

терена и собствеността на ИУМПС. 

• Чл. 50в.(1) При извършване на проверките комисията по чл. 50б издава 

предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, намиращи се върху 

терени държавна или общинска собственост. Предписанието към собственика 

за преместване на ИУМПС се залепва на видно място на моторното превозно 

средство и представлява стикер - предписание по образец, съгласно 

Приложение №3 . 

(2) Комисията съставя констативен протокол за техническото състояние на МПС 

в 3 екземпляра, съгласно Приложение № 4, в който се отбелязва датата на 

поставяне на стикер- предписание по ал. 1. При поискване на екземпляр от 

протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или упълномощено от 

него лице. 

(3) С поставянето на стикер – предписание по ал. 1 за преместване на ИУМПС, 

започва да тече тримесечен срок за преместване на МПС и изтича в 24:00 часа 

на последния ден от тримесечния срок. 

(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна 

собственост, не спира изпълнението на предписанието по ал. 3. 

(5) Изпълнението на предписанието по ал. 1 се установява с повторна проверка, 

извършена от комисията или отделни нейни членове. За извършената 

повторна проверка се съставя констативен протокол, съгласно Приложение 

№5 

(6) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз 

основа на констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал. 2, 

кметът на община Банско издава заповед за принудително преместване на 



ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на ИУМПС. 

(7) Заповедта влиза в сила 14 дни след съобщаването й, съгласно чл. 61 от 

Административнопроцесуалния кодекс и се изпълнява от лицата, с които 

кмета на общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 

35 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на 

ИУМПС, за сметка на собственика. 

(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване 

по ал. 3, контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на 

административно нарушение по нормативните актове, които са нарушени, 

като се спазят изискванията на Закона за административните нарушения и 

наказания. 

(9) Изоставено регистрирано МПС, за което има влязла в сила заповед за 

принудително преместване и което не потърсено от собственика в 14- дневен 

срок от преместването му на площадка за временно съхранение, се предава в 

център за разкомплектоване на ИУМПС и не подлежи на връщане на 

собственика му. 

• Чл.50г.(1). Всички ИУМПС, на които са поставени предписания за 

преместване, се изисква информация от сектор „Пътна полиция” за: 

1. Идентифициране на адреса и собственика на МПС по регистрационен номер 

или друг идентификационен номер. 

(2) Информацията по ал. 1, т.1 да бъде предоставена в 14 – дневен срок  на 

община Банско;  

(3) Въз основа на получената от сектор „Пътна полиция” информация по чл. 50г, 

ал.1 Заповедта за принудително преместване на автомобила се съобщава на 

собствениците на МПС по реда на чл. 61 от АПК. 

Чл. 50д.(1). Дейностите по събиране, транспортиране,съхраняване и третиране 

на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи разрешение, издадено по реда 

на ЗУО. 

(2) Лицата или организациите по ал.1. сключили договор с кмета на общината за 

изпълнение на дейности с ИУМПС или отпадъци от тях, са длъжни да : 

1. Организират дейностите по събиране, транспортиране, временно съхранение 

и разкомплектоване на всички ИУМПС на територията на общината с влязла в 

сила Заповед по чл.50в, ал. 7 и по списък предоставен от общината, като 

съставят констативен протокол за състоянието им. 

2. Водят регистър на принудително премахнатите МПС по възлагане от 

Община Банско. 

3. Да осигурят денонощно съхранение и опазване на ИУМПС. 

4. Да съхраняват не по-малко от 14 дни от датата на приемането на ИУМПС за 

временно съхранение на площадката. 

5. Да предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 14 дни от датата на 

приемането ИУМПС на площадката за временно съхранение. Ликвидацията и 

разкомплектоването се извършват съгласно чл. 143, ал.7 и ал. 8 от Закона за 

движение по пътищата. 

6. Да освободят ИУМПС в 14-дневния срок по т. 4, в случаите, когато 

собственикът е поискал връщането му и е заплатил разходи по 

принудителното преместване и временното съхранение на площадката. 

7. В случаите, когато собственикът не потърси автомобила си, представляващ 

ИУМПС, той се предава за разкомплектоване, като издават служебно 

удостоверение за разкомплектоване на изоставено регистрирано МПС по чл. 

19, ал. 9 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. 



8. След издаване на удостоверението за разкомплектоване на МПС и сваляне на 

регистрационните табели на автомобила (когато има такива), да ги предаде на 

Комисията за контрол към ОбА- Банско, определена със заповед на Кмета на 

Община Банско на основание чл. 167, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по 

пътищата. 

9. Комисията за контрол съгласно т. 6 се задължава да предаде удостоверението 

за  разкомплектоване и свалените регистрационни табели (когато има такива) 

на сектор „Пътна полиция” по месторегистрация на МПС. 
 

Причини, които налагат приемането: 

В раздел Дванадесети – Организация на дейностите по третиране на излезли от 

употреба моторни превозни средства на Наредбата за поддържане и опазване на 

чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско, са 

посочени задълженията на кмета на общината по отношение на дейностите по 

събиране, съхранение, разкомплектoване, преработване и/или обезвреждане на 

излели от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ на територията на 

общината, но за постигането на целите е необходимо да бъдат определени редът и 

условията за правилното й прилагане. 

Поради факта, че в настоящия текст на наредбата не са регламентирани реда и 

условията, при които да бъдат извършвани дейностите, свързани с ИУМПС, 

разположени върху терени държавна и общинска собственост на територията на 

община Банско, се предлага допълнение за регламентиране на същите. 

Целите, които се поставят: 

Регламентиране на реда и условията, при които да бъдат извършвани 

дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране и разкомплектоване 

на ИУМПС разположени върху терени общинска или държавна собственост. 

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

уредба: 

За прилагането на допълненията в наредбата не се изисква финансов ресурс от 

страна на общината.  

2. Очаквани резултати от прилагането: 

Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство. 

Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагане на досега 

действащата наредба. 

3. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз: 
Предлаганият проект за допълнение на Наредбата за реда за поддържане и 

опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско 

е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за 

местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. 

Проектът за допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско, е изработен при 

спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

Приложения:  

• Проект за допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско реда. 

• Проект на Приложение № 3: 
 

 

 

 

 



 

Приложение № 3, към чл. 50в, ал.1 

 

ОБЩИНА БАНСКО 

 

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

№........................../...................... г. 

 

Днес, .......................година, на основание на чл. 50в, ал. 1 от Наредба за поддържане и 

опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско и и 

Заповед на Кмета на община Банско № .............../............... г. във връзка с чл. 167, ал.2, т.3 от 

Закона за движение по пътищата , уведомяваме собственика на: 

МПС:......................................................................................... 

ВИД:......................................................................................... 

МАРКА:....................................................................................... 

ЦВЯТ НА МПС:................................................................................. 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /АКО ИМА ТАКЪВ/:................................................  

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

 

в срок от 3 /три/ месеца да освободи заеманото от собственото му МПС място общинска 

собственост, като го премести в имот частна собственост или го предаде на площадка за 

събиране и временно съхраняване на ИУМПС, или в център за разкомплектоване на 

ИУМПС. 

Преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост не 

спира изпълнението на настоящото предписание. 

При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено 

от.......................................................................................................... на адрес: 

............................................................................................................... и разкомплектовано. 

 

 

КОМИСИЯ: 

1. ................................. 

/..................................../ 

 

2. ................................. 

/..................................../ 

 

3. ................................. 

/..................................../ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Проект на Приложение № 4: 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 към чл.50в, ал.2 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

№ ......................../...................... г. 

 

ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

 

Днес, .............................. г., в с/гр....................., комисия, назначена със Заповед № 

………………/..................  г. във връзка с чл. 50в, ал. 2 от Наредба за поддържане и опазване 

на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Банско, в състав: 

1..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/

 

служител на отдел „Общински ред и сигурност“  към Община Банско 

 

2..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/

 

служител на отдел „Екология и чистота“  към Община Банско 

 

3..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/

 

служител на отдел „Екология и чистота“  към Община Банско 

 

4..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/

 

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като 

установи следното: 

МПС:.................................. ВИД:.......................... МАРКА:..................................................... 

ЦВЯТ НА МПС:......................... РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: ........................................ 

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ:....................................................................................................... 
/улица/булевард, ж.к., блок, площадка/

 

МЯСТО, НА ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕРА:.......................................................................... 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД: 

Външно състояние на превозното средство 

1. Наличие на двигател: ............................................................................................................. 

2. Наличие на скоростна кутия: ................................................................................................ 

3. Състояние на купето /кабината, каросерията/: .................................................................... 

4. Наличие на врати: .................................................................................................................. 

5. Наличие на калници: ............................................................................................................. 

б. Наличие на капаци: ................................................................................................................ 

7. Наличие на седалки: ............................................................................................................... 

8. Наличие на арматурно табло: ............................................................................................... 

9. Наличие на стъкла: ................................................................................................................. 

10. Състояние на каросерията: .................................................................................................. 

11. Осветителни тела: 

а. Фарове:.................................................................................................................................... 

б. Габарити и мигачи-предни:.................................................................................................. 

в. Стоп, габарит и мигачи-задни:............................................................................................. 

12. Наличие и състояние на колелата и гумите: .................................................................... 

13. Допълнителни данни по показания на свидетелите: ...................................................... 

Становище на комисията:  ....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...........

............................................................................................................................................... 

Към протокола прилагаме и снимков материал. 



 

Настоящия констативен протокол се състави в 3 /три/ екземпляра.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1 .............................../...................../ 

 

2 .............................../...................../ 

 

3 .............................../...................../ 

 

 

 

 

• Проект на Приложение № 5: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 към чл. 50в, ал. 5 

 

 

 

ОБЩИНА БАНСКО 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 

№……………./……….….. година 

 

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗОСТАВЕНО РЕГИСТРИРАНО МОТОРНО ПРЕВОЗНО 

СРЕДСТВО 

 

 

Днес, ……………… 20………г., в гр. Банско, комисия назначена със Заповед на Кмета на 

община Банско № ………......./……..20… г. във връзка с чл.167, ал.2, т.3 от Закона за 

движение по пътишата и чл. 50в, ал. 5 от Наредба за поддържане и опазване на чистотата и 

управление на отпадъците на територията на община Банско в състав: 

 

1................................................................................................................................................  
/име, презиме, фамилия/

 

служител на отдел „Общински ред и сигурност“  към Община Банско 

 

2................................................................................................................................................. 
/име, презиме, фамилия/

 

Служител на отдел „Екология и чистота” към Община Банско 

 

3................................................................................................................................................  
/име, презиме, фамилия/

 

Служител на отдел „Екология и чистота” към Община Банско 

 

състави настоящия протокол за преместване на изоставено регистрирано МПС, като 

установи следното: 

Собственикът на вид МПС: …………………………………………..................................... 

марка: ………………………….. модел: ……………………………...................................... 

цвят на МПС: ………………………………………………………........................................ 

рег. номер (ако има такъв): …………………………………………...................................... 

адрес на паркиране: …………………………………………………....................................... 

 



 Е изпълнил предписание за преместване №……………………….., поставено на 

……….....20…..г., поради което комисията дава следното становище: 

За гореописаното изоставено регистрирано МПС преписката се приключва. 

 

 Не е изпълнил предписание за преместване №……………………….., поставено на 

………..20…..г., поради което комисията дава следното становище:  

За гореописаното изоставено регистрирано МПС, да се издаде заповед за принудително 

преместване и предаване в център за разкомплектоване. 

След  изтичане на 14 - дневен срок от преместването му ИУМПС ще бъде 

разкомплектовано, ако не бъде потърсено от собственика му. 

 

Настоящият констативен протокол се състави в 3 екземпляра 

 

КОМИСИЯ: 

 

1 .............................../...................../ 

 

2 .............................../...................../ 

 

3 .............................../...................../ 

 

 

 

 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 

30 дни, Община Банско чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за 

допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на община Банско, на e-mail: obabansko@dir.bg 
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