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П Р О Т О К О Л

Днес 18.09.2017 г. в гр.София, ул.”Св.Преображение” №1, подписаните 
Сергей Дойчев гл.специалист и Донка Неделчева гл.екскперт отдел 
“Екология”, извършихме следните действия:

Поставяне на таблото за съобщения по реда на чл.61 от АПК

Заповед № РМЛ17-РД09-163 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-164 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-165 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-169 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-173 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-175 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-177 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-178 от 19.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-179 от 20.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-180 от 20.07.2017 г.
Заповед № РМЛ17-РД09-181 от 20.07.2017 г.

Заповедите са поставени на таблото за съобщения и призовавания на 
адрес СО район “Младост”, ул.”Св.Преображение” №1.
Същата следва да бъде на видно място от 18.09.2017 г. до 02.10.2017 г. вкл.
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СТОЛИЧНА О Б Ш И Н А -Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

ЗАПОВЕД

М .2017г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 
58/10.07.2017г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 20.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011756 за техническото 
състояние на МПС Деу „Дамас“, с регистрационен № С 4265 МК, цвят сив. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се на пред бл.236, вх., гр. София, ж.к.“Младост“2, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 25.10.2016 г. стикер-предписание No 012055 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 
полиция” No Я13892/06.03.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Деу , модел “Дамас”, с рег.№ С 4265

МК , цвят сив, собственост на Кооперация „Инфокомпютри-Солид рок” , Булстат:--------
с адрес гр.София, ул.“Иван Бояджиев“, бл.14, вх.Б, ет., ап.З, паркирано местоположение

гр.София, ж.к.“Младост“2, пред бл.236, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост” и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА
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ЗАПОВЕД
2017  г.

След проверка работата на комисия, определена е моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 -  
58/10 07 2017г„ относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , ле в резултат от извършена проверкам» 
комисията на 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 01176 за техничес 
състояние на МПС Тойота „Корола“, с регистрационен № С 4963 XT, цвят сив. Комисията
е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен

общинска собственост, „аходящ се на зад бл.58, вх„ гр. София, ж.к.“Младост 1, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление „а 
отпадъците н поддържане и опазване „а чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д о 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ
преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен на 25.10.2016 т. стикер-предписание No 012065

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в
установения за това тримесечен срок, във връзка е писмо на СДВР- отдел Пътна
полиция” No Я13892/06.03.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка е чл. 46, ал.
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на

^  г, лго гслл <ч РП 0Q-961 от 28 07.2015г. на Кмета на Столичнатериторията на СО и Заповед № С015 - РД-0У-У01 от za.u/.zu

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Тойота , модел “Корола , с рег.№ С 

4963 XT , цвят сив, собственост на Юлиан Емилиянов Вергов , ЕГН. -» с адРес
гр.София, ул.‘Теорги С.Раковски“, бл.209, вх.А, ет.4, ап.18, паркирано местоположение

гр.София, ж.к.“Младост“1, зад бл.58, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.
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ГТП ТТИЧНА ПКТТТИНА - РАЙОН “М Л А Д О С Т

ЗАПОВЕД
и КТ .2017г.

След проверка работата на комисия, определена е моя Заповед № РМЛ17 РД91 
58/10 07 2017г„ относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011762 за техническот 
състояние на МПС Москвич „412“, с регистрационен № СА 9433 АХ, цвят червен. 
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 
на терен общинска собственост, находящ се на пред бл.65, вх.2, гр. офия, 
ж к “Младост“1, и е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за 
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( 
моторното превозно средство,„а което „е е заверен знакът за технически преглед съгласно 
ЧЛ.32Д от Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за
следващ преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен на 25.10.2016 г. стикер-предписание No 0120 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На 
03 05 2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС н необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел ътна 
полиция” No Я 13892/06.03.2016 г., какго и на основание чл. 46, ал. 1, т. И и т. от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на

^  п ir ГП1  ̂ РП 09-961 от 28 07.2015г. на Кмета на Столичнатериторията на СО и Заповед № С015 - РД-иУ-УШ от zo.u/.^u

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Москвич , модел “412”, с рег.№ СА
9433 АХ , цвят червен, собственост на Тодор Панайотов Тодоров , ЕГН. -- J с адрес

гр.София, ж.к.“Младост“1, бл.64, вх.2, ет.12, ап.127, паркирано местоположение гр.София, 

ж.к.“Младост“1, пред бл.65, вх.2.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост пред Административен 
съд София -  град.
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ЗАПОВЕД
2017г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 РД91 
58/10.07.2017Г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба мотор 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 23.06.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010164 за техническото 
състояние на МПС Трабант „601“, с регистрационен № С 0309 КТ, цвят бял. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се пред бл.16 вх.Е, .р. София, ж.к.“Младост“1, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 23.06.2016 г. стикер-нредписание No 012003 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка е писмо на СДВР- отдел “ Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г„ както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Трабант , модел 601 , с рег.№ С 

0309 КТ , цвят бял, собственост на Юлия Петрова Ракова-Петрова , ЕГН. и
Стефана Сърменова Петрова, ЕГН: ....... ' с адрес гр.София, ж.к.“Младосг“1, бл.17,
вх.1, ет.З, ап.7, паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“1, между бл.75 и бл.74,

вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н ‘ Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост пред Административен 
съд София -  град.
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ГТПТТИЧНА ОКТТТИНА - РАЙОН “М Л А Д О С Т_

ЗАПОВЕД

^ № М 7 # . Ш -2017г.

След проверка работата на комисия, определена е моя Заповед № РМЛ17 РД91 
58/10 07 2017г„ относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 

комисията на 15.06.2016 г. е съставен Констативен протокол №010158 за Tex™ ® ^  
състояние на МПС Форд „Ескорт“, с ретистрационен № СА 4163 СА, цвят е ^  
е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/ил„ изоставено Р
общинска собственост, находящ се пред бл.39, вх„ гр. С о ф и я * . ,  М ладостU y

.  с 9 т 7 буква б”от ДР на Наредбата за управление наизлязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „о д  н МОТОШОто
отпадъците и поддържане и опазване „а чистотата на територията на СО( моторно

превозно средство,на което „е е заверен знакът за технически преглед
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ
преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен „а 15.06.2016 г. стикер-предписание 
преместване „а излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС . Н 
03 05 2017 г е извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, ч 
автомобилът не е преместен от собственика в установения за това °рок. Резултатът от 

извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 12 от 03.05.201 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране „а техническото състояние „а к о н н о т о  ИУМПС и оетга от

принудителното му преместване, поради неизпълнение на ^  .. Пътна
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо 12 от
полиция” No Я54694/19.12.2016 г„ какго и на основание чл. 46, ал. 1, т. .
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистота 
територията на СО и Заповед № СО.5 - РД-09-96. от 28.07.20,5г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Форд , модел “Ескорт”, с рег.№ СА 
4163 СА , цвят сив, собственост на „Фолкън” ООД , Булстат: 1 , с адрес гр.София,
ж.к.“Младост“3, бл.349, вх., ет., ап., паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“1, 
пред бл.39, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,
ул.”Кременица” № 2.

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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 
№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 
07 РУ-СДВР.

Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост” и 
за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район “Младост”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.
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СТОЛИЧНА ОЕТПИНА - РАЙОН “М Л А Д О С Т ”

ЗАПОВЕД
f i  Pfeo 17г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 - 
58/10.07.2017г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 17.05.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010096 за техническото 
състояние на МПС Фолксваген „Транспортер“, с регистрационен № СА 7761 РР, цвят сив. 
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 
на терен общинска собственост, находящ се до бл.215, вх., гр. София, ж.к.“Младост“2, и 
е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 17.05.2016 г. стикер-предписание No 0010359 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Фолксваген , модел “Транспортер”,

с рег.№ СА 7761 РР , цвят сив, собственост на „Торнадо медия” ООД , Булстат.
адрес гр.София, ул.“Симеоновско шосе“ № ПО-Б, бл., вх.В, ет., ап., паркирано

местоположение гр.София, ж.к.“Младост“2, до бл.215, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на

07 РУ-СДВР.  ̂ и
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост и

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район “Младост”.

съд София -  град.

КМЕТ НА
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА
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СТОЛИЧНА Р И Ц И Н А  - РАЙОН  “М Л А Д О С Т ,

ЗАПОВЕД
н Ш Ш Ш Щ 2017г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 РД91 
58/10.07.2017Г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 21.04.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010083 за техническото 
състояние на МПС Фолксваген .Джета“, с регистрационен № С 5446 ВТ, цвят червен. 
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 
„а терен общинска собственост, находящ се пред бл.2, вх„ гр. София, ж.к.“Полигона“, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „Гот ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 21.04.2016 г. стикер-предписание No 0010346 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Фолксваген , модел Джета , с 
рег.№ С 5446 ВТ , цвят червен, собственост на Венцислав Василев Марков, ЕГН: ( 
с адрес гр.София, кв.“Полигона“, бл.З, вх.2, ет.1, ап.1, паркирано местоположение гр.София, 

кв.“Полигона“, пред бл.2, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост” и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район “Младост”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ 

ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА
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ГТОЛИЧНА ПШТТИНА - РАЙОН “М Л А Д О С Т ”

ЗАПОВЕД

\Ь Ш Л Щ & ъ  о 17г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 -  
58/10.07.2017Г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 15.06.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010156 за техническото 
състояние на МПС Опел „Омета“, с регистрационен № СВ 9709 ВВ, цвят син. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се пред бл.39, вх„ гр. София, ж.к.“Младост“1, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „Гот ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 15.06.2016 г. стикер-предписание No 0010394 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Опел , модел Омега , с рег.№ СВ 

9709 ВВ , цвят син, собственост на Генчо Илиев Илиев , ЕГН: ( с адРес гр-София,
ж.к.“Красно село“, бл.213, вх.2, ет.З, ап.26, паркирано местоположение гр.София,

ж.к.“Младост“1, пред бл.39, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район ‘ Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.
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След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 
58/10.07.2017Г-, относно констатиране местоположението на излезли от употреба мотор 
превозни средства (ИУМПС), установих , не в резултат от извършена проверка на 
комисията на 22.02.2016 г. е съставен Констативен протокол № 009185 за техническото 
състояние на МПС ВАЗ „2109“, с регистрационен № С 2286 ВА, цвят бежов. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находят се паркинг пред бл.444, вх„ гр. София, ж.к.“Младост“4, и 
е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 22.02.2016 г. стикер-предписание No 010077 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка ВАЗ , модел 2109 , с рег.№ С 2286

ВА , цвят бежов, собственост на Георги Захариев Първанов, ЕГН: --------- с ЗДРес
гр.Пловдив, ул.“Асен Златаров“, № 18А, бл., вх., ет., ап., паркирано местоположение

гр.София, ж.к.“Младост“4, пред бл.444, вх..

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район “Младост”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.
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След проверка работата на комисия, определена е моя Заповед Ns РМЛ17 РД91 
58/10.07.2017Г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 17.05.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010088 за техническото 
състояние на МПС Ауди „80“, с регистрационен № С 0424 НТ, цвят сив. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се при бл.372, вх„ гр. София, ж.к.“Младост“3, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No 1- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 17.05.2016 г. стикер-предписание No 0010351 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., какго и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Ауди , модел 80 , с per.JC С 0424 

НТ , цвят сив, собственост на Петър Георгиев Димовски , ЕГН. 1 с адрес
гр.София, ж.к.“Младост“3, бл.372, вх.1, ет.21, ап.126, паркирано местоположение гр.София,

ж.к.“Младост“3, до бл.372.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н “Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост пред Административен 
съд София -  град.
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След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 — РД91 -  
58/10.07.2017г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 
комисията на 17.05.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010089 за техническото 
състояние на МПС Форд „Ескорт“, с регистрационен № С 8628 ХК, цвят черен. Комисията 
е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се при бл.372, вх., гр. София, ж.к.“Младост 3, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторното 
превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл.32д от 
Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 17.05.2016 г. стикер-предписание No 0010352 за 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На
03.05.2017 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 № 12 от 03.05.2017 г.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 
полиция” No Я54694/19.12.2016 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на СО и Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична 

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Форд , модел Ескорт , с рег.№ С

8628 ХК , цвят черен, собственост на Цветанка Александрова Маркова , ЕГН.
адрес гр.София, ж.к “Люлин“, бл.12, вх.Б, ет.З, ап.25, паркирано местоположение гр.София,

ж.к.“Младост“3, до бл.372.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за временно 
съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,

ул.”Кременица” № 2.
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. 67 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектоване на 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 "Младост" в Столична община и на 
информационното табло, находящо се в административната сграда на ул. Св. Преображение 

№ 1, София 1712.
Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат и на 

07 РУ-СДВР.
Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н Младост и 

за нарушителя.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет на район Младост .

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София ™'отт■град.
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