
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”
гр.СОФИЯ 1303, бул.”Ал.Стамболийски”,JY°62 тел.9814364, ф.9870794

З А П О В Е Д

Във връзка с констативен протокол № 015035/09.08.2018г. на комисия, 
назначена с моя Заповед № РВЕ17-РД09-245/14.11.2017г., относно ИУМПС, съгласно 
параграф 2, т. 7, букви „б” и „в” от Наредба управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, е необходимо 
принудителното преместване на МПС с регистрационен номер СА5770ВМ, марка -  
ОПЕЛ, цвят -  бял, поради неизпълнение на даденото предписание в установения за 
това срок, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09- 
961/28.07.2015г. на Кмета на Столична община, във връзка с чл. 46, ал. 3 и ал. 5 от 
Наредба управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община:

II А Р Е Ж Д А М:

1. Предвид констативен протокол № 015035/09.08.2018г. на комисия залепила 
стикер № 015584/09.08.2018 г. за преместване и осъществената контролна дейност в 
проведената процедура по констатиране на техническото състояние на ИУМПС и 
необходимостта от принудителното му преместване, поради липсата на стикер за ГТП 
за повече от две години и поради неизпълнение на даденото предписание в установения 
за това срок, да се изпълни принудително преместване на ИУМПС с регистрационен 
номер СА5770ВМ, марка - ОПЕЛ, цвят -  бял, със собственик Йосиф Иванов Михайлов 
-  ж.к. „Сердика“ №4, вх.А. ет.6, ап.18 паркирано върху територия общинска 
собственост, с местоположение гр. София, ул. „Гюешево“ до ПГТКИ като 
транспортирането, временното съхраняване и разкомплектоването на ИУМПС е за 
сметка на собственика.

2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, от „Българска Рециклираща Компания” АД, притежаваща разрешително № 
ООп-ИУМПС-01-03/15.09.2016г. по чл. 37 от ЗУО за извършване на дейности по 
събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, с 
адрес ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” № 4, район „Искър”.

3. Заповедта да се изпълни в срок от 7 дни след влизането й в сила от изпълнител, с 
който Столична община има сключен договор и притежава разрешително по чл. 37 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС.

4. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК, като бъде 
оповестена на информационното табло на р-н „Възраждане”, намиращо се в



административната сграда на бул. „Ал.Стамболийски’’ № 62, София и интернет -  
страницата на район „Възраждане: so-vazrajdane.bg

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати и съответно връчи на собственика г-н 
Йосиф Иванов Михайлов; инж. Веска Георгиева -  Директор на Столичен инспекторат; 
г-н Никола Маняров -  Представител на „Българска рециклираща компания” АД; арх. 
Николай Диков -  зам. кмет на район „Възраждане”; инж. Станислав Петрунов -  мл. 
експерт в отдел „ИИБЕ”.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмета Николай Диков.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно - процесуалния 
кодекс в 14-дневен срок, пред Административен съд София -  град, чрез кмета на район 
„Възраждане”.


