
Проект:  
 

Наредба за изменение и допълнение 
 на Наредба за управление на отпадъците  

на територията на Община Шумен 
 

 
§ 1. В чл. 73, ал. 3 се заличават думите: „(Приложение № 2 към 
Наредбата)“; 
§ 2. В чл. 75, ал. 1 думите: „инспектори от дирекция „Инспекторат“ в 
Община Шумен, представител на ОП „Паркинги, гаражи и 
благоустройство“, се изменят както следва: „служители на Общинска 
администрация гр. Шумен, представител на ОП „Строителство и 
благоустройство“; 
§ 3. В чл. 75, ал. 4 след думите „под формата на стикер“ се добавя нов 
текст: „Приложение № 4“; 
§ 4. В чл. 75, ал. 9 след думите: „съставен от комисията по чл. 37, ал.1“, се 
изменя в „съставен от комисията по чл. 75, ал.2“. 
§ 5. В Приложения № 2 и № 3 към чл. 75, ал. 2, думите: „инспектори от 
дирекция „Инспекторат“ в Община Шумен, представител на ОП 
„Паркинги, гаражи и благоустройство“ се заличават. 
§ 6. Добавя се Приложения № 4 към чл. 75, ал. 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 към чл. 75, ал.2 
 

ОБЩИНА ШУМЕН 
 

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

 
ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО 

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 

 Днес, …………/ …………….година, в гр. Шумен, Комисия назначена със 
Заповед № ……………./ …………..год., във връзка с чл. 75, ал.2 от Наредба за 
управление на отпадъците на територията на Община Шумен, в състав:  

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

 длъжност: ………………….., при …………………………………………..………. 
2. ………………………………………………………………………………………….., 

                                                          /име, презиме, фамилия/ 

 длъжност: ………………….., при ………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………..,  

                                           /име, презиме, фамилия/ 
длъжност: ………………….., при ……………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………..,  



                                            /име, презиме, фамилия/ 
длъжност: ………………….., при ……………………………………………………. 
Състави настоящият протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, 

като установи следното: 
Вид МПС: ………………………………………………………………………… 
Марка: ……………………………….. Модел: ……………………………….…. 
Цвят на МПС ……………………….. Рег. № /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 /кабина, каросерия/: …………………………………… 
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. Наличие и състояние на колела и куми: …………………………………… 
12. Допълнителни данни по показания на свидетели: ……………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 Настоящият констативен протокол се състави в три екземпляра. 
КОМИСИЯ:  

1. ………………………………..                     3. …………………………… 
2.  ……..………………………..                     4. …………………………… 

Приложение № 3 към чл. 75, ал.2 
 

ОБЩИНА ШУМЕН 
 

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

 
ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДПИСАНИЯТА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ 

УПОТРЕБА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 
 

 Днес, …………/ …………….година, в гр. Шумен, Комисия назначена със 
Заповед № ……………./ …………..год., във връзка с чл. 75, ал.2 от Наредба за 
управление на отпадъците на територията на Община Шумен, в състав:  

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

 длъжност: ………………….., при …………………………………………..………. 
2………………………………………………………………………………………….., 

                                                          /име, презиме, фамилия/ 

 длъжност: ………………….., при ………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………………..,  

                                           /име, презиме, фамилия/ 
длъжност: ………………….., при ……………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………..,  



                                            /име, презиме, фамилия/ 
длъжност: ………………….., при ……………………………………………………. 

Състави настоящият протокол за преместване на излязло от употреба МПС, като установи 
следното: 
Собственикът на вид МПС: ……………………………………………………… 
Марка: ……………………………….. Модел: ……………………………….…... 
Цвят на МПС ……………………….. Рег. № /ако има такъв/…………………. 
Адрес на паркиране: ……………………………………………………………… 
Не е изпълнил предписание за преместване на ИУМПС № …………./…………..г., поставено на 
…………………/……………………..г., поради което, същото следва да бъде транспортирано до 
площадка за събиране и временно съхраняване. 
Становище на комисията: ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Настоящият констативен протокол се състави в три екземпляра. 
  
 
 
КОМИСИЯ:  

1. ………………………………..                     3. …………………………… 
2.  ……..………………………..                     4. …………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 към чл. 75, ал.4 
 

 
 

ОБЩИНА ШУМЕН 
 

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА МОТОРНО 
ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

№ …………/………….. година 
 

 Днес, …………./ ………….год., на основание чл. 19, ал.3, т.7 от Закона за 
управление на отпадъците, чл.3, т.9, чл.72 и чл. 75 от Наредба за управление на 
отпадъците на територията на Община Шумен и Наредба за изискванията за третиране 
на отпадъците от моторни превозни средства, приета с ПМС № 311 от 17.11.2014г., 
уведомяваме собственика на:  
 Вид МПС: ………………………………………………………………………… 

Марка: ……………………………….. Модел: ……………………………….…. 
Цвят на МПС ……………………….. Рег. № /ако има такъв/……………… 
Адрес на паркиране: ……………………………………………………………… 



В СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от …………../…………..год., да освободи заеманото от 
собственото му МПС място, общинска собственост, като се премести в имот частна 
собственост. 
За контакти в Община Шумен телефон: …………………………. 
При неспазване на посоченият срок, МПС ще бъде принудително преместено от „МЕТАРЕКС“ 
ООД, лицензиран оператор, с адрес на площадката: гр. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30; АКО 
В 14 /четиринадесет/ ДНЕВЕН СРОК, не бъде потърсено от собственика, същото ще бъде 
разкомплектовано. Телефон за контакти: 054/800 191 и 0882 241 724. 
 
 
КОМИСИЯ:  

1. ………………………………..                     3. …………………………… 
2.  ……..………………………..                     4. …………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М О Т И В И  
 

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
управление на отпадъците на територията на Община Шумен 

 
 
 С влизането в сила на Закона за управление на отпадъците през 
2012г., редакция и актуализация на Раздел 14, Глава Масово 
разпространени отпадъци, излезли от употреба МПС на Наредбата за 
управление на отпадъците на Община Шумен не е извършвана. 

Дирекция „Инспекторат“ в Община Шумен е преструктурирана, като 
към настоящият момент не съществува такава дирекция.  

На Общинска сесия през м. април 2016г., ОП „Паркинги, гаражи и 
благоустройство“ се преструктурирано в ОП „Строителство и 
благоустройство“.  



Сключен е и Договор за събиране и управление на излезлите от 
употреба моторни превозни средства между община Шумен и „Метарекс" 
ООД. С организирането на тази дейност община Шумен изпълнява своите 
ангажименти да осигури устойчиво управление на отпадъците за опазване 
чистотата на градската среда. Дружеството, с което е сключен този 
договор, се ангажира да организира дейностите по събиране, съхраняване и 
разкомплектоване на излезлите от употреба моторни превозни средства, 
последващо третиране – рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци 
от стари автомобили на територията на община Шумен. Осигурена е и  
площадка за временно събиране, съхраняване и разкомплектоване на 
излезли от употреба автомобили.  
 С оглед изпълнението на поетите ангажименти съгласно сключеният 
договор и приложение му се констатираха несъответствия в нормативната 
ни база, което наложи актуализацията на цитираната по – горе Наредба.  
 За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
за управление на отпадъците на територията на Община Шумен няма да 
бъдат необходими финансови средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за 
съответствие с европейското право. 

 

 
 


