
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ПОДУЯНЕ"

З А П О В Е Д

№ ....
София.. Д&ЛМ.: 2015 г.

След извършена проверка от Комисия определена с моя Заповед № РД 09-
375/15.11.2013г., изменена със Заповед № РД 09-01-190/04.12.2014г., относно
констатиране местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства
(ИУМПС), установих, следното:
Съставен е Констативен протокол №2679/21.02.2014г. за техническото състояние на
ИУМПС марка „Фолксваген джета", с регистрационен номер СА 7508 ВВ, цвят - сив

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано на
адрес: гр. София, ж.к. „Суха река", между бл.№ 23и № 23А, терен общинска
собственост и е излязло от употреба поради факта, че е технически неизправно - не е
заверен знакът за технически преглед повече от две години от определената му дата за
следващ преглед.

На автомобила е бил залепен на 21.02.2014г. стикер-предписание за
преместване на ИУМПС.

На 27.04.2015г. е извършена повторна проверка, 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 № 4/27.04.2015г.
Във връзка с констатираното техническо състояние на ИУМПС марка „Фолксваген
джета", с регистрационен номер СА 7508 ВВ, цвят - сив, с цел установяване на
собственика е изискана служебна справка от район „Подуяне" на основание чл. 143,
ал. 1 от Закона за движението по пътищата с писмо изх. №6600-23(1) от 06.03.2014г.
от Регистъра на отдел „Пътна полиция" към СДВР.

С оглед необходимостта от принудителното преместване на ИУМПС, поради
неизпълнение на дадените предписания в установения за това срок, на основание чл.
46, ал. 4 от ЗМСМА, делегирани правомощия със Заповед № РД 09-922/18.06.2009 г.
на Кмета на СО и във връзка с чл. 23, ал. 5 и 6 от Наредбата за поддържане и опазване
чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община

Н А Р Е Ж Д А М :

Да се извърши принудително преместване на ИУМПС марка „Фолксваген джета", с
регистрационен номер СА 7508 ВВ, цвят - сив, собственост на Р Г:
Е. , адрес: гр. София, жк. „Бъкстон", паркирано върху
територия общинска собственост с местоположение гр. София, ж.к. „Суха река",
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между бл. № 23 и № 23А.. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за
разкомплектоване на ИУМПС, находящ се в гр. София, район „Кремиковци", „БДО
Кремиковци".

Заповедта да се изпълни от лицата, с които СО има сключен договор и
притежават разрешително по чл.67 от ЗУО за извършване на дейности по събиране,
транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на
собственика на посоченото по-горе ИУМПС.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, да
бъде оповестена на официалната интернет-страница на Столична община район
„Подуяне" (при спазване нормативните изисквания на ЗЗЛД) и поставена на
информационното табло на районната администрация.

Екземпляр от настоящата Заповед да се изпрати на Директора на Столичен
инспекторат.

Настоящата Заповед се състави в четири еднообразни екземпляра.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на секретаря на район

„Подуяне".
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния

кодекс в 14 дневен срок от уведомяване на собственика чрез Столична община - район
„Подуяне".

ЕВА МИТОВА
КМЕТ НА РАЙОН „ПОДУЯНЕ"
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