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СЪОБЩЕНИЕ  
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Във връзка със съхранението на излезли от употреба моторни превозни средства, 

моторни превозни средства, на които не е заверен знакът за технически преглед, както 

и изоставени регистрирани МПС-та в имоти общинска собственост – улици и тротоари, 

следва да се спазват законоустановените ограничения, както следва: 

С чл.31а от Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Кричим са въведени задълженията на собственици на автомобили, попадащи в 

горепосочените хипотези. 

Чл. 31а (нов- Решение № 308, взето с Протокол № 35 от 12.06.2018г. на ОбС) 

Собствениците на ИУМПС:  

(1) са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в 

центрове за разкомплектоване;  

(2) с прекратена регистрация на основание на изплатена пълна щета, съгласно 

чл.18а, ал.2, т. 1 от Наредба № I-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 2002 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2012 г.), са длъжни да ги 

предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за 

разкомплектоване.  

(3) подават декларация по образец в общинска администрация - Кричим, 

удостоверяваща желанието на собственика на МПС да го предаде на площадка за 

съхраняване или център за разкомплектоване (Приложение № 4 към Наредбата), като 

не заплащат такси и разноски за транспортирането им.  

(4) могат да ги съхраняват на поземлени имоти – тяхна собственост или на 

съсобствени имоти до предаването им на местата по ал.1. 

 

 

При неизпълнение на горепосочената разпоредба от страна на общинска 

администрация Кричим ще започне процедура съгласно чл. 27, чл. 28 и чл. 29 от 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Кричим по 

принудително премахване на ИУМПС от терените общинска собственост – улици и 

тротоари с всички произтичащи последици за собствениците на МПС-тата. 

 

 

 

 

    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРИЧИМ  

 

 

 

 

mailto:kmet_krichim@abv.bg

