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Приети/
неприети
Предложенията по-долу, ако се одобрят, моля да се Не се приема.
добавят като параграф в някое ПМС, или специално
такова.
Те кореспондират с променящата се в момента
. Проект на Наредба за изменение и попълнение на
Наредба № 1-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
пускане в движение и спиране от движение на
моторните превозни средства и ремаркета, теглени от
тях, и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни превозни средства (Загл. изм. и
доп. - ДВ, бр. 105 от -002 г., изм. ДВ. Бр. 67 от 2012 г.
кап. инж. Ангел обн., ДВ. бр. 31 от 1 2000 г.. изм. и доп., ДВ. бр. 48 и
105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 7003 г., бр. 1. 21. 34. 59.
Ангелов
93 и 99 от 2006г.. бр. 57 от 2007 г.. бр. 20. 40 и 53 от
2008 г., бр.94 от 2009 г., бр. 80 от 2011г., бр.67 от
2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г. и бр. 30 от
2016 г.) (pdf) о Мотиви (pdf)
Дата на публикуване: 16.05.2017 г.
за сведение по отношение на въздействието - над 100
МПС с изтекъл тех. преглед от 1 до 2 години има
само например в един кв. Възраждане на Бургас, и
общината чакат да стане 2 год. за да се превърнат в
ИУМПС
Подател

Бележки

Мотиви
По смисъла на Закона за движението по пътищата
в допълнителните разпоредби § 6, т. 45
"Изоставено регистрирано моторно превозно
средство" е излязло от употреба моторно превозно
средство, което се намира върху имот - държавна
или общинска собственост, изоставено е от
собственика си и той не се яви пред компетентните
органи в тримесечен срок от уведомяването му по
надлежния ред,
В Закона за движението по пътищата в чл. 143, ал.
7 е регламентирано че прекратяване на
регистрацията
на
изоставено
регистрирано
моторно превозно средство се извършва след
писмено уведомление от службите за контрол,
определени от кметовете на общините по чл. 167,
ал. 2, т. 3 (Служби за контрол, определени от
кметовете
на
общините
контролират
на
територията
на
общината
спазването
на
изискванията на Закона за управление на
отпадъците по отношение на изоставените или
снетите от отчет моторни превозни средства), и
предоставяне на табелите с регистрационните
номера. В този случай се представят документи, че
моторното превозно средство е прието за
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Приложена кореспонденция:
- С МОСВ:
Уведомявам ви, че за разлика от община Ловеч, която
има нужда от методологическа помощ; община
Бургас изпълнява стриктно и образцово задълженията
си по Закона за управление на отпадъците, § 1 .точка
а) и б); и липсва смелост да се прилага "точка в)
изоставено регистрирано МПС" когато техническия
преглед му е изтекъл под 2 години, но е изоставено
В тази връзка, предлагам по целесъобразност на
вашето внимание следната проекто промяна
в § 1 т. 1 след "моторно превозно средство, на което
не е заверен знакът за технически преглед съгласно
чл. 32д от Наредба № 1-45 от 2000 г. или съгласно чл.
38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от"
думите "две години" да се заменят с "една година" в
НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
В сила от 25.01.2013 г„ Приета с ПМС № 11 от
15.01.2013 г. Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г., изм и
доп. ДВ. бр.95 от 1 Ноември 2013г. изм. ДВ. бр.60 от
22 Юли 2014г„ изм. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г„ изм.
и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.9 от
26 Януари 2017г.
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. " Излязло от употреба моторно превозно средство"
е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:
а)
моторно превозно средство с прекратена
регистрация, за което има изрично писмено
уведомление от лицензиран застраховател, съгласно
чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б)
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
TABL

разкомплектуване.
В Глава IV от Наредба № I-45/2000 г. на МВР е
регламентиран реда за извършване на прегледи за
техническа изправност на превозните средства и
тяхното
комплектоване
при
първоначална
регистрация; пускане в движение на превозни
средства, спрени от движение поради техническа
неизправност и по искане от собственика и
възстановяване регистрацията на превозното
средство, ако не притежава валиден документ за
преминат преглед за техническа изправност.
В Наредба № I-45/2000 г. са нормативно уредени
дейностите на звената по регистрация при СДВР и
ОДМВР, касаещи регистриране, отчет, пускане в
движение и спиране от движение на моторните
превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, и
реда за предоставяне на данни за регистрираните
пътни превозни средства.
Видно
от
приложената
кореспонденция,
предложенията касаят промяна на Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства,
а не на Наредба № I-45/2000 г., към която в
нормата от Наредба за излезлите от употреба
моторни превозни средства само се препраща.
Предложените промени за моторни превозни
средства, които не са представени за периодичен
преглед за проверка на техническата изправност
след първоначална регистрация по реда на Наредба
№ I-45/2000 г. или след изтичане на срока,
определен в чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-32 от
2011 г. за периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни
средства, издадена от министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
думите „две години“ да се заменят с „една година“
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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)
изоставено регистрирано МПС.
Мотиви:
Предлаганата промяна е необходима както в интерес
на намаляване с 2% на паркоместата в градовете,
така и за дисциплиниране по отношение
поддържането на техническата им изправност в
интерес на безопасността.
Съответно относно ИУМПС остава алтернативата за
нередовните им собственици да могат да ги преместят
в частни имоти.
Становище на МОСВ:
Компетентен орган за издаването и изменението на
Наредба № I - 45 от 24.03.2000г. за регистриране
отчет пускане в движение и спиране от движение на
моторните превозни средства и ремаркета теглени от
тях и реда за предоставяне на данни за
регистрираните пътни
превозни
средства е
министърът на вътрешните работи (чл. 140, ал. 2 от
Закон за движение по пътищата). Компетентен орган
за приемането и изменението на Наредбата за
излезлите от употреба моторни превозни средства е
Министерският съвет (чл. 13 ал. 1 от ЗУО) .
Предложението моторно превозно средство на което
не е заверен знакът за технически преглед за повече
от една година от определената му дата за следващ
преглед да се счита за отпадък следва да се прецени
по целесъобразност от Министерство на вътрешните
работи.
Становище
TABL

на

отдел

„Контрол

и

в случай че то се намира върху държавна или
общинска собственост касаят промяна в § 1, т. 1 от
допълнителните разпоредби на Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства,
което е от компетенциите на Министерството на
околната среда и водите.
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административнонаказателна дейност по опазване на
околната среда „Дирекция „Околна среда“ Община
Бургас:
Във връзка с подадените от Вас сигнали за изоставени
моторни превозни средства по електронната поща до
община Бургас от 07.05.2017 г., Ви уведомяваме за
следното:
На 11.05.2017 г. инспектори от отдел "Контрол и
административно-наказателна дейност по опазване на
околната среда" извършиха проверка на цитираните
от Вас в сигнала адреси, за паркирани излезли от
употреба МПС.
Информираме
Ви,
че
всички
автомобили
регистрирани на територията на Република България,
ежегодно подлежат на задължителен технически
преглед /ГТП/ в звената "Пътна полиция" при
Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)
или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по
постоянния адрес на собственика - за физическите
лица, или по адреса на регистрация - за стопанските
субекти.
Еко-инспекторите от отдел КАНДООС осъществяват
ежедневна контролна дейност за нерегламентирано
замърсяване с отпадъци, вкл. и излезли от употреба
моторни превозни средства /ИУМПС/- отпадък по
смисъла на §1, т. 16 от Наредбата за излезлите от
употреба моторни превозни средства, а именно МПС,
на което не е заверен знакът за технически преглед за
повече от две години от определената му дата за
следващ преглед за проверка на техническата му
изправност, съгласно Наредба № I-45 от 2000 г., в
случай че то се намира върху държавна или общинска
собственост.
Тази наредба определя условията и реда за
регистрацията, отчета, пускането в движение и
TABL

Регистрираните моторни превозни средства и
теглените от тях ремаркета, с изключение на
пътните превозни средства на поделенията на
въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни
средства с животинска тяга, подлежат на
задължителен периодичен преглед за проверка на
техническата им изправност. Условията и редът за
извършване на прегледа на превозните средства, с
изключение на мотопедите, самоходните машини,
колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях,
се определят с наредба на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията съгласувано с министъра на
вътрешните работи (чл. 147 от ЗДвП).
Периодичните прегледи на ППС се извършват в
контролно-технически пунктове, отговарящи на
изискванията на Наредба Н-32 от 2011 г. за
периодичните
прегледи
за
проверка
на
техническата изправност на пътните превозни
средства.
Преглед за техническа изправност се извършва по
смисъла на Наредба № I-45/2000 г.: при
първоначална регистрация (без новите превозни
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2.

Главна
дирекция
„Национална
полиция“ на
Министерствот
о на
вътрешните
работи

TABL

спирането от движение на моторните превозни
средства, собственост на български физически и
юридически лица.
Предвид изложеното, Ви уведомяваме, че за
цитирания автомобил с чужда регистрация не може
да се стартира процедура за излязло от употреба МПС
/ИУМПС/ съгласно разпоредбите на Закона за
управление на отпадъците и Наредбата за излезлите
от
употреба
моторни
превозни
средства
Идентификацията на превозни средства извън
пунктовете за регистрация и идентификация се
извършва по ред, определен от директора на Главна
Дирекция Национална Полиция /ГДНП/ и в този
случай следва да сигнализирате компетентния орган.
Използвам случая да Ви благодаря за подадения
сигнал, т.к. активните граждани, като Вас, които са
загрижени за заобикалящата ги среда и съобщават за
нередности
дават
добра
възможност
на
администрацията да реагира своевременно и така
всички заедно да превърнем града в едно попривлекателно място за живеене.
В Публикувания за обществено обсъждане проект да
Приема се.
се добави нов § 25 със съдържание:
„§ 25. В чл. 10, ал. 6 се отменя.
С предложената промяна се цели ускоряване на
процеса по издаване на регистрация на ППС и
облекчаване на административното обслужване на
гражданите в звената „Пътна полиция“

средства и ПС с регистрация в държава - членка на
ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които
притежават валиден документ за преминат преглед
за техническа изправност); при пускане в движение
на превозни средства, спрени от движение поради
техническа неизправност и по искане от
собственика; при възстановяване регистрацията на
превозното средство, ако не притежава валиден
документ за преминат преглед за техническа
изправност.

Предложението е отразено на съответното му
систематично място.

