СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , у л “Освобождение“К 25, П.К.1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С о ф и я ........................................................ 2018 г.

След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1113/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена
проверка на комисията на 30.03.2018г. е съставен Констативен протокол № 013066/30.03.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка

„ Фолксваген - Голф” с регистрационен

№ Й

5117АХ , цвят-бял .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено й
жк. Красна поляиа-Зч.”,

ул.“Атанас кирчев“ №7 на тротоар, върху терен публична общинска

собственост, и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически
преглед , съгласно чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т. 1,т.б от
Допълнителните разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 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. На автомобила 6
бил залепен на 30.03.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба
моторно превозно средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която ej
установено, че автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР,
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № С 015-РД -09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Фолксваген - Голф” с per. № Г
5117 АХ, цвят — бял, собственост на Росица Иванова Петрова с постоянен адрес гр.София,
жк “Красна поляна“-1ч„ бл.39, вх.Б,ет.2 паркирано върху терен публична общинска собственост
с местоположение : гр.София, жк. ’’Красна поляна-Зч ” , ул.“Атанас Кирчев“ №7 на тротоар.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столичн^
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда на
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-и
„Красна поляна”
Заповедта подлеж и на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул.“Освобождение“П 25, П.К.1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С офия............ .......................................2018 г.
I
След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1113/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена
проверка на комисията на 24.04.2018г. е съставен Констативен протокол № 013072/24.04.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка „ Рено 21 Невада” с регистрационен № С 4003 ВР^
пвят-червен .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк."Красна поляна-1ч.”,

пред бл.16В, вх.А на паркинг, върху терен публична общинска

собственост, и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически
преглед , съгласно чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б от
Допълнителните разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 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. На автомобила е
бил залепен на 24.04.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба
моторно превозно средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е
установено, че автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране нй
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР,
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение нй
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Рено 21 Невада” с per. № С
4003 ВР, цвят - червен, собственост на Божидар Кръстанов Иванов с постоянен адрес
гр.София, жк.“Красна поляна - 1ч “, бл.16, вх.А,ет.2, ап.7, паркирано върху терен публична
общинска собственост с местоположение : гр.София, жк. ’’Красна поляна” , пред блЛбВ, вх.А на
паркинг.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,

I

бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда на
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
|

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-й
„Красна поляна”
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

КМЕТ НА РАЙОН
„КРАСНА ПОЛЯНА’
/ ИВ.Ч.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул.“Освобождение*^ 25, П.К.1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С офия........... ........................................ 2018 г.

След като се запознах е работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1 П
13/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./', относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършен^
проверка на комисията на 24.04.2018г. е съставен Констативен протокол № 013073/24.04.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка „ Рено Трафик” с регистрационен № С 8074 PMj
цвят-бял .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк.’’Красна поляна- 1ч.”,

пред бл.16В, вх.Б на паркинг, върху терен публична общинска
I

собственост, и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически
преглед , съгласно чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б o t
Допълнителните разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства за
повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата м^
изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост. На автомобила е
бил залепен на 24.04.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба
моторно превозно средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която ф
установено, че автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР!
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал, 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Рено Трафик” с per. № С 8074
РМ, цвят - бял, собственост на Жан Георгиев Богданов с постоянен адрес
жк.“Красна поляна - 1ч.“, бл.16В, вх.Б,ет.8,

гр.София!,

паркирано върху терен публична общинска

собственост с местоположение : гр.София, жк. ’’Красна поляна” , пред бл. 16В, вх.Б на паркинг.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София^
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с коитб
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от

i

ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
|

бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда нй
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-н
„Красна поляна”
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул “Освобождение1^ 25, П.К.1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д

$ > , ;,Ш

I

С о ф и я ........................................................ 2018 г.

I
След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-11|13/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършен^
проверка на комисията на 30.03.2018г. е съставен Констативен протокол № 013065/30.03,2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка

„ Опел Астра” с регистрационен

№ С 9656 НР^

цвят-син .
I
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк.”Красна поляна-Зч.”, пред бл.ЗЗЗ на паркинг, върху терен публична общинска собственост, и е
излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически преглед , съгласно
чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б от Допълнителните
разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 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. На автомобила е бил залепен на
30.03,2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба моторно превозно
средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че
автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към Г./ТВР1
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Д а се изпълни принудително преместване на ИУМ ПС „О пел А ст р а ” с per. № С 9656
HP, цвят - син, собственост на Велислав Григоров Тодоров с постоянен адрес

гр.София,

жк.“Красна поляна“-Зч., бл.ЗЗЗ, вх.В, паркирано върху терен публична общ инска собственост 6
местоположение : гр.София, жк. ’’Красна поляна-Зч.” , пред бл.ЗЗЗ на паркинг.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул,”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване й
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда
“
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.

наi

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-й
„Красна поляна”
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

КМЕТ НА РА
КРАСНА nOJ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул.“Освобождение^ 25, П.К.1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С о ф и я ........ $. Со.£ $ & ........................ 2018 г.

След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1113/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършела
проверка на комисията на 30.03.2018г. е съставен Констативен протокол № 013059/30.03.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка „ Алфа - Ромео” с регистрационен № СА 3097 АН,
цвят-червен ,
I
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк "Западен парк”, пред бл.98Б на уличното платно, върху терен публична общинска собственост!,
и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически преглед , съгласно
чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б от Допълнителните
разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства за повече от две
години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в
случаи че то се намира върху държавна или общинска собственост. На автомобила е бил залепен нк
30.03,2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба моторно превозно
средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че
автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране Hi)
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършен!
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР[
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Алфа-Ромео” с per. № СА 3097
АН, цвят — червен, собственост на Васил Стефанов Спасов с постоянен адрес

гр.София,

жк. Младост-1‘ - бл.13, вх.А, ет.5, ап.36 и Васил Цветанов Гетовски с постоянен адрес гр.ДолЦа
баня, ул.“Търговска“ №119 паркирано върху терен публична общинска собственост с
местоположение : гр.София, жк. ’’Западен парк” , пред бл,98Б на уличното платно.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 о|г
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и де
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда

на

ул.”Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-н
„Красна поляна”
Заповедта подлеж и на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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Район “Красна поляна
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София , ул.“Освобождение1^ 25, П.К.1330, тсл.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
2018 г.

След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1113/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършейа
проверка на комисията на 30.03.2018г. е съставен Констативен протокол № 013060/30.03.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка „ Алфа - Ромео” с регистрационен № РВ 3870

хД,

цвят-червен .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк. Западен парк , пред бл.98Б на уличното платно, върху терен публична общинска собственост,
и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически преглед , съгласно
чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б от Допълнителните
разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 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. На автомобила е бил залепен нк
30.03.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба моторно превозно
средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че
автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
I
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършен*
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР,
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961 /28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Алфа-Ромео” с per. № РВ 3870
ХА,

цвят

— червен,

собственост на Елка Миланова Паскалева с

с.Поповица,ул. 41-ТА, №38, общ.4Садово“, обл.Пловдив,

постоянен

адрес

паркирано върху терен публична

общинска собственост с местоположение : гр.София, жк. ’’Западен парк” , пред бл.98Б

На

уличното платно.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 о|т
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и дк
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда на
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-н
Драсна поляна”
Заповедта подлежи на

КМЕТ НА РАЙО
„КРАСНА ПОЛЯНА?
/ ИВ.ЧАКЙ*

те по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул.“Освобождение*^ 25, ПК. 1330, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С офия................................................... 2018 г.

След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-11[-

i

13/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена
проверка на комисията на 24.04,2018г. е съставен Констативен протокол № 013028/24.04.2018г. за
техническото състояние на ИУМПС - марка „ Ситроен БХ 17 Д ” с регистрационен № С 9171
КМ, цвят-сив .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк. Разсадник-Коньовица”, ул.“Коньовица“ №4 на уличното платно, върху терен публична
общинска собственост, и е излязло от употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за
технически преглед , съгласно чл.32д от Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б
от Допълнителните разпоредби на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства 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. На автомобила е
бил залепен на 24.04.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба
моторно превозно средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е
установено, че автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата с писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР,
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение яа Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г. на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Ситроен БХ 17 Д ” с per. № С
9171 КМ , цвят - сив, собственост на Анжела Борисова Василева с постоянен адрес гр.София!

I

жк.“Разсадник-Коньовица“, ул.“Самодивско изворче“ №14 паркирано върху терен публична
общинска

собственост

с

местоположение

: гр.София,

жк.

’’Разсадник-Коньовица”

j,

ул.“Коньовица“ №4 на уличното платно.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с които
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда на
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
_

III

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-й
„Красна поляна”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“
София , ул.“Освобождение“К 25, П.КЛЗЗО, тел.02/921 72 42 факс 02/828 48 83

ЗА П О В Е Д
С о ф и я ... ...........S t k i S b ........... ...... 2018 г.
I
След като се запознах с работата на комисията, определена с моя Заповед № РД-09-1 li13/12.01.2016 /стара Заповед № РД-09-11-86/31.03.2015г./, относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена
проверка на комисията на 24.04.2018г. е съставен Констативен протокол № 013069/24.04.2018г. зд
техническото състояние на ИУМПС - марка

„ Д еу Дамас” с регистрационен

№ С 4324 НТ,

цвят-бял .

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено в
жк."Илинден”, пред бл.б5 на паркинг, върху терен публична общинска собственост, и е излязло от
употреба поради факта, че МПС няма заверен знак за технически преглед , съгласно чл.32д от

i

Наредба № 1-45 от 2000г., във връзка с параграф 1, т.1,т.б от Допълнителните разпоредби на
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства за повече от две години оф
определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че
то се намира върху държавна или общинска собственост. На автомобила е бил залепен на

i
24.04.2018г. стикер-предписание за доброволно преместване на излязлото от употреба моторно превозно

средство . На 12.07.2018 г. е извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че
автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 02/12.07.2018г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му, е извършена
служебна справка от Район „Красна поляна,, на основание чл. 143, ал. 1 от Закона за движението
по пътищата е писмо изх. № 227000-4863/20.06.18г. от Регистъра на Отдел „Пътна полиция" към СДВР,
във връзка с необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради не изпълнение на
дадените предписания в установения за това срок и на. основание чл. 44, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона 3d
местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-

961/28.07.2015г, на Кмета на СО във връзка с чл.46.,ал. 1, във връзка с ал.5 от Наредба за управление
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община

НАРЕЖДАМ:
Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС „Деу- Дамас” с per. № С 4324
НТ, цвят - бял, собственост на Станислав Димитров Сираков с постоянен адрес гр.София^
жк.“Банишора“, бл.70, вх.Б,ет.1, ап.21 паркирано върху терен публична общинска собственост с
местоположение : гр.София, жк. ’’Илинден” , пред бл.65 на паркинг.
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване н^
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗУО, находящ се в гр.София,
бул.”Илиянци” №6.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с коитр
Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл.35,ал.1,т.1 от
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване й
разкомплектоване на ИУМПС за сметка на собственика на визираното по- горе ИУМПС.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да
|

бъде оповестена на официалната интернет-страница на район „Красна поляна" в Столична
община и на информационното табло, находящо се в административната сграда на
ул.’’Освобождение” № 25, жк.”Красна поляна” в гр.София.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
I

Настоящата заповед се състави в 5 (броя) еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Н.Вушовски- зам.кмет при СО р-н
„Красна поляна”
на Административнопроцесуалния кодекс.

