
 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 
До: 
Йорданка Фандъкова 
Кмет на Столичната община 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

Борис Бонев, 
общински съветник в Столичния общински съвет 

адрес за кореспонденция: 
София, ул. Московска № 33, Кабинет на общинския съветник 

e-mail: info@spasisofia.org; телефон: 089 301 35 47 
 
ОТНОСНО: Предложения за изменения в Наредбата за излезлите от         
употреба моторни превозни средства и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. 
 
Уважаема г-жо Фандъкова, 
 
На 17.09.2020 г. внесох детайлно предложение до МОСВ, МТИТС и МВР за            
извършване на промени в действащата нормативна уредба, целящи значително         
съкращаване на административните срокове и процедури за премахване на         
изоставени МПС от уличната мрежа уредени в Наредбата за ИУМПС. 
 
Предложените промени засягат § 1, т. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на              
Наредбата за ИУМПС. Срокът за квалифициране на МПС като излязло от употреба            
следва да се измени от 2 години на 3 месеца след изтичане валидността на последния               
годишен технически преглед. Също така предлагам и срокът за предизвестие за           
премахване на автомобили излезли от употреба да бъде съкратен от 3 месеца на 1              
месец. 
 
Считам, че намаляването на упоменатите срокове за премахване на изоставени МПС           
ще оптимизира процеса по премахването им от улиците и съответно осигуряването на            
допълнително свободни места за паркиране в кварталите.  
 
Предложението ми е в унисон и с Вашата предизборна програма , в която Вие             1

определяте премахването на излезлите от употреба моторни превозни средства от          
кварталите в София като един от основните способи за преодоляване на проблемите            

1 https://fandakova.bg/theme/parking/ 

- 1 - 

https://fandakova.bg/theme/parking/


 

с паркирането в София . Като възможна мярка за постигането на това, Вие предлагате             
да се намали именно предизвестието за премахване на автомобили излезли от            2

употреба от собственика от 3 на 1 месец .  
  
С оглед на гореизложеното Ви призовавам да изразите подкрепа за моето           
предложение за изменение на Наредбата за ИУМПС, тъй като съм убеден, че добре             
разбирате необходимостта от облекчаване на актуално приложимата процедура, за да          
могат проблемите с паркирането в кварталите да започнат да бъдат преодолявани. 
 
Като заместник-председател на политическата партия, която управлява       
държавата, респективно и посочените по-горе министерства, считам, че при         
желание от Ваша страна бихте могли да окажете необходимото съдействие за           
бързо и ефективно изменение на действащата нормативна уредба, засягаща         
пряко интересите на софиянци и работата на ръководената от Вас          
администрация. 
 
Както винаги, оставам на разположение за въпроси и уточнения.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Предложение от 17.09.2020 г. за изменения в Наредбата за излезлите от употреба            
моторни превозни средства и Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. 
 
гр. София С уважение, 
12.10.2020 г.  

 
 
Борис Бонев 
Общински съветник 
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