
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ

РЕШЕНИЕ
№ 46

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №8 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – СОПОТ ,
ПРОВЕДЕНО НА  24.04.2008г .  В

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  –  СОПОТ

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за организацията и
финансиране на дейностите по третиране на отпадъците на територията
на Община Сопот.

Общинският съвет, след като се запознаха с Докладната записка на
Веселин Личев – Кмет на Община Сопот с вх.№26/28.03.08г.становището
на ПК “АПВ” и  след станалите разисквания

РЕШИ:

На основание  чл.167 ал.2, т.2 и т.3 от Закона за движението по пътищата
и   чл.14 ал.1, т.1 и т.2 от Наредба за изискванията за третиране на отпадъците
от моторни превозни средства(Обн. ДВ бр.104 от 26 Ноември 2004 год.)
допълва  Наредба за организацията и финансиране на дейностите по третиране
на отпадъците на територията на Община Сопот както следва:

Към глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА И НА ОБЩИНСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.3a(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;
- кмета на населеното място, когато комисията работи извън гр.Сопот.
(2)Комисията отправя предписание към собствениците за преместване на
излезли от употреба МПС, паркирани на имотите общинска собственост във
формата на стикер по образец съгласно приложение №1 към наредбата, който
се залепва на видно място на паркираното МПС.
В предписанието се съдържат данни:

1. наименованието “Предписание за преместване на ИУМПС” и номер на
стикера;

2.собственик, вид, марка модел, цвят на МП, регистрационен номер ако



има такъв и адрес на паркиране;
3.указание за преместване на МПС в охраняеми паркинги, лицензирани

центрове за временно съхранение /разкомплектоване или в частен имот;
4.посочване на собственика на крайната дата за изпълнение на

предписанието в 14 - дневен срок и адреса на мястото, на което ще бъде
преместено за негова сметка;

5.предупреждение, че при неспазване на срока МПС, ще бъде
принудително преместено за разкомплектоване за сметка на собственика;

6.дата на поставяне, подпис, име и фамилия на длъжностните лица.

(3) За извършените предписания по ал.2 се съставя констативен протокол за
техническо състояние на излязло от употреба МПС в три екземпляра съгласно
образец, Приложение №2 към Наредбата, който се подписва от членовете на
комисията. В протокола се вписва адреса на паркиране и състоянието на МПС
по външен оглед, както и мястото на което е поставен стикерът. При поискване
екземпляр от протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на
упълномощено от него лице.

(4)С поставяне на стикера, се счита че е връчено предписанието за преместване
на ИУМПС.Срокът започва да тече от деня следващ датата на поставения
стикер и изтича в 24 часа на четиринадесетия ден.

(5)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.

(6)Специализираното предприятие по ал.5 води регистър на приетите
автомобили, който се заверява от сектор “КАТ  - пътна полиция” към РПУ-
Карлово.

(7)На лицата чиито излезли от употреба МПС са приети за временно
съхранение в автомобилните гробища, определени от кмета на общината се
издава документ,съгласно чл.143 от ЗДП.

(8)Приетите на местата за временно съхранение МПС се предават за
разкомплектоване  и унищожаване съгласно чл.143 от ЗДП, не по рано от 14
дни от приемането им на площадката.

(9)През срока на предходната алинея, собственика на МПС може да поиска
връщане на автомобила. Искането му се удовлетворява, след като същия
заплати направените разходи по принудителното транспортиране и



съхраняване на МПС.

(10)След изтичане на сроковете по ал.8, МПС се предава за последващо
третиране в съответните центрове за разкомплектоване, като средствата
остават за покриване на направените разходи по репатрирането и престоя на
същото.

Общ брой Общински съветници – 17
Гласували     - 17
“За”             -17
“Против”   - няма
“Въздържал се” – няма

Зам.председател на Об.С……………...
 /И.Дончев/

Зам.председател на Об.С……………………….
/М.Кацарова/

Председател на ОбС.:………………..
    /В.Попов/

          Вярно с оригинала:
/печат/



Приложение № 1
към чл. 3а , ал. 2

        ОБЩИНА СОПОТ
Бул..”Иван Вазов”№34

тел:+3593134/20-50(2054),Fax: +3593134/21-66 GSMgtw:0887359411

               Предписание за преместване на излязло от употреба
                           моторно превозно средство

                        № ........./........... година

        Днес ............................. година, на основание чл.    ал.     от
Наредба  за организацията и финансирането на дейностите по третиране на отпадъците на територията на

Община Сопот

вид МПС ............... цвят на МПС ...........................................
марка ................. регистрационен номер (ако има такъв) ..................

модел ................. адрес на паркиране ....................................
собственик (ако е известен) ...................................................

в срок от 14 (четиринадесет) дни да освободи заеманото от собственото му МПС
място, като го премести на собствен терен или го предаде в център за

разкомплектоване.

        При неспазване на посочения срок МПС ще бъде принудително преместено, и предадено
за разкомплектоване, ако в 14-дневен срок от преместването не бъде потърсено от

собственика.

КОМИСИЯ:
        1. .............................

                (.............)
        2. .............................

                (.............)
        3. .............................

                (.............)

        4..............................
                (.............)



Приложение №2
Към чл.3а,  ал.3

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л
                         № ........../........ година

           за техническото състояние на излязло от употреба моторно
                               превозно средство

        Днес .................. 200... година, в община Сопот, комисия,  назначена
със Заповед № ............./........200... г. на Кмета на Община Сопот във връзка с чл. 3а, ал. 3 от Наредба за

организацията и финансирани на дейностите по третиране на отпадъците на територията на Община Сопот,
в състав:

1. ......................................................................................................, ЕГН ………………................
      име, презиме, фамилия

2. ......................................................................................................., ЕГН …………......................
      име, презиме, фамилия

3. ........................................................................................................., ЕГН .................................,
      име, презиме, фамилия

4………………………………………………………………………………,ЕГН ………………………..
 състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС,
като установи следното:
вид МПС: ..............................
марка: ................................ модел: ................................
цвят на МПС: ..........................
рег. номер (ако има такъв): ...........
адрес на паркиране: ...........................................................
място, на което е поставен стикера: ...........................................

                       СЪСТОЯНИЕ НА МПС ПО ВЪНШЕН ОГЛЕД:

I. 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:
 …... .................................................................................................................................................
6. Наличие на капаци:
 ........................................................................................................................................................
7. Наличие на седалки:
 …….................................................................................................................................................
8. Наличие на арматурно табло:
  …....................................................................................................................................................
9. Наличие на стъкла:
   …...................................................................................................................................................
10. Осветителни тела:
                а) Фарове:
                .........................................................................................................................................
                б) Габарити и мигачи - предни:
                .........................................................................................................................................
                в) Стоп, габарити, мигачи - задни:
              ……………………………………………………………………………………………………
11.Състояние на каросерията



.........................................................................................................................................................
12. Наличие и състояние на колелата и гумите:
……..................................................................................................................................................
13. Допълнителни данни по показания на свидетели:
 …….................................................................................................................................................
  Становище на комисията:
……………………………………………………………………………………….......................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Настоящият констативен протокол се състави в 3(три) екземпляра.

КОМИСИЯ:
        1. .............................
                (...............)
        2. .............................
                (...............)
        3. .............................
                (...............)
       4……………………..
                (...............)


