
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “М Л А Д О С  Т”
София 1712, ул. "Свето Преображение ” №1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8 77 20 38 

e-mail officeubso-mladost. com

П Р О Т О К О Л

Днес 21.06.2017 г. в гр.София, ул.”Св.Преображение” №1, подписаните 
Сергей Дойчев - гл.специалист и Д.Неделчева - гл.експерт отдел “Екология”, 
извършихме следните действия:

Поставяне на таблото за съобщения по реда на чл.61 от АПК следните 
уведомителни писма на собственици на ИУМПС/излезли от употреба моторни 
превозни средства/.

1. ВАЗ „2109” с ДКН № С 2286 ВА на г-н Георги Първанов, гр.Пловдив
2. Фиат „Палио” с ДКН СА 0388 НС на г-н Ленко Петканин, гр.София
3. Форд „Ескорт” с ДКН СА 4163 СА на „Фолкън” ООД, гр.София
4. Алфа Ромео с ДКН С 7704 ВР на г-жа Елеонора Митева, гр.София
5. Форд „Ескорт” с ДКН С 8628 ХК на г-жа Цветанка Маркова, гр.София
6. Фолксаген „Транспортер” с ДКН СА 7761 РР на „Торнадо Медия” ООД
7. Ауди „80” с ДКН С 0424 НТ на г-н Петър Димовски, гр.София
8. Фолксваген „Голф” с ДКН СА 9366 МА на г-н Веселин Раков, гр.София
9. Фолксваген „Джета” с ДКН С 5446 ВТ на г-н Венцислав Марков, 

гр.София
10. Деу „Дамас” с ДКН С 4265 МК на „Кооперация Инфокомпютри-солид 

рок”, гр.София
11. Опел „Омега” с ДКН СВ 9709 ВВ на г-н Генчо Илиев, гр.София
12. Тойота „Корола” с ДКН С 4963 XT на г- Юлиан Вергов, гр.София
13. Москвич „412” с ДКН СА 9433 АХ на г-н Тодор Тодоров, гр.София

Уведомителните писма са поставени на таблото за съобщения и призовавания 
на адрес СО район “Младост”, ул.”Св.Преображение” №1.
Същите следва да бъдат на видно място от 21.06.2017 г. до 06.07.2017 г. вкл.
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Г=Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
УЛ.”АСЕН ЗЛАТАРОВ” №18 А, БЛ., ВХ., ЕТ., АП. 
ГР.ПЛОВДИВ

Уважаеми господин Първанов,

Съгласно чл 44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване Гчисхохаха на херихорияха „а Схолнчна община, собсхвеникьх на излязло 
от упохреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОГI , -
територията на СО
Вашето МПС ВАЗ „2109” с per. № С 2286 ВА, цвят бежов 
е Гасифишрано и Сведено като ИУМПС н във връзка е това е залепен стикер- 
пр” ание както н е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал. 1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахват, на

B^cn^aiVne не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕ

Съгласувал: " '  Изготвил:
ланд.арх.А.Стоянов 0 №  ЛГ" С.Дойче 
Гл.експерт отдел”Екология” Гл.спеш
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ДО
Г-Н ЛЕНКО ПЕТКАНИН
Ж.К .’’ФОНДОВИ ЖИЛИЩА”, БЛ.211А, ВХ.Г, ЕТ.4, АП.71 
ГР.СОФИЯ

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”
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Уважаеми господин Петканин,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Фиат „Палио” с per. № СА 0388 НС, цвят бял 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

mailto:mladost@mail.bg
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С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.’’Свето Преображение”, 
факс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30

e-mail: so mladost @ mail.bg_____________

Т7.

ДО
„ФОЛКЪН” ООД 
ЖК.”МЛАДОСТ”3, БЛ.349, ВХ. 
ГР.СОФИЯ

Уважаеми господа,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Форд „Ескорт” с рег.№ СА 4163 СА, цвят сив металик 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ Н А РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВА

Съгласувал: Изготвил:
ланд.арх.А.Стоянов G$. O'l lofaС.Дойчев 
Гл.експерт отдел”Екология” Гл.специал
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Г=ЖА ЕЛЕОНОРА МИТЕВА
Ж.К.”ДИ АНАБАД” , БЛ.13А, ВХ.Б, ЕТ.8, АП.46
ГР.СОФИЯ

Уважаема госпожа Митева,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Алфа Ромео „164” с per. № С 7704 ВР, цвят сив металик 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал. 1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВ

Съгласувал: 
ланд.арх.А.Стоянов 
Гл. експерт отдел”Екология

Изготвил: 
^ С .  Дойчев 

Гл.специал'
f.

mailto:mladost@mail.bg
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Г-ЖА ЦВЕТАНКА МАРКОВА
Ж.К.”ЛЮЛИН” , БЛЛ2, ВХ.Б, ЕТ.З, АП.25
ГР.СОФИЯ

Уважаема госпожа Маркова,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУ01104 на
територията на СО
Вашето МПС Форд „Ескорт” с per. № С 8628 ХК, цвят черен 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен с гикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СС 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

mailto:mladost@mail.bg


София 1712, ул.”Свето Преображение”,
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ДО
„ТОРНАДО МЕДИЯ” ООД
УЛ.”СИМЕОНОВСКО ШОСЕ” , БЛ.110 б, ВХ.В, ЕТ., АП. 
ГР.СОФИЯ
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Уважаеми господа,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка .за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на
територията на СО
Вашето МПС Фолксваген „Транспортер” с per. № СА 7761 РР, цвят сив 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

mailto:mladost@mail.bg
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С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.’’Свето Преображение”, 
факс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30 

e-mail: so mladost @ mail.bg
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Ж.К ”МЛАДОСТ”3, БЛ.372, ВХЛ, ЕТ.21, АП.126
ГР.СОФИЯ

Уважаем^ господин Димовски,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Ауди „80” с per. № С 0424 НТ, цвят сив металик 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.



София 1712, ул.”Свето Преображение”, 
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С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

17 г.

ДО
Г-Н ВЕСЕЛИН РАКОВ 
Ж.К.”МЛАДОСТ”3, БЛ.364, BX.l, ЕТ.8, АП.43
ГР.СОФИЯ

СО Район МЛАДОСТ 
No РШ?-КЦ51-8Б 
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Уважаеми господин Раков,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС .

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУ ОПО 1 на
територията на СО
Вашето МПС Фолксваген „Голф” с per. № СА 9366 МА, цвят червен 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния nP0 L J
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на С 3 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВА

Съгласувал: 
ланд.арх.А.Стоянов 
Гл.експерт отдел”Екология”

Изготвил: 
С. Дойчев 
Гл.специ 

ОЦг ОЪ



С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

PMJ 89

до

са Район младост ,
No Кьн РШ7-КЦ51-В6-124] 

2317 / 17.03.2017

София 1712, улЛСвето Преображение”,
1акс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30 

e-mail: so mladost @ mail.bg

1» i яя! 1 7->а
Г=Н ВЕНЦИСЛАВ МАРКОВ 
КВ.”ПОЛИГОНА”, БЛ.З, ВХ.2, ЕТ.1, АП.1 
ГР.СОФИЯ

Уважаеми господин Марков,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМ1 .

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от ГО ОПОЧ на
територията на СО ____ „
Вашето МПС Фолксваген „Джета” с per. № С 5446 ВТ, цвят червен 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на

^ ч Ка 1 ^ “ ълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВ

Съгласувал: 
ланд.арх. А.Стоянов 
Гл.експерт отдел”Екология

[  Изготвил 
/^С.Дойчев 

Гл.специ



С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.”Свето Преображение”, 
факс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30 

e-mail: so mladost @ mail.bg
------ - No Кьм РМЛ17-ГР94-1103-[7 ----------
PM. 20.04.2017 / 28.04.2017 )17 Г.

до
КООПЕРАЦИЯ „ИНФОКОМПЮТРИ-СОЛИД РОК” 
УЛ. ’’ИВАН БОЯДЖИЕВ”, БЛ.14, ВХ.Б, АП.З 
ГР. СОФИЯ

Уважаеми господа,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОГЮЧ на
територията на СО
Вашето МПС ДЕУ „Дамас” с per. № С 4265 МК, цвят сив
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на С О 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

Съгласувал: *
Зам.кмет
арх.Р.Русев



София 1712, ул.”Свето Преображение”,
СО Район МЛАДОСТ факс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30
no ’*Къп' РИШ7-(Ш51-8б-[18] e-mail: so m ladost@ m ail.bg
SS.83.2017 / 17.33.2817 — --- ---- -------------- —  “

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

ДО
Г-Н ГЕНЧО ИЛИЕВ
Ж.К.”КРАСНО СЕЛО” , БЛ.213, ВХ.Б, ЕТ.З, АП.26
ГР.СОФИЯ

Уважаеми господин Илиев,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС-

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НV 0110 -
територията на СО
Вашето МПС Опел „Омега” с per. № СВ 9709 ВВ, цвят син 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване в„
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша смегка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев^

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА/

Съгласувал:
ланд.арх.А.Стоянов t в ̂
Гл.експерт отдел”Екология”

Изготвил
•До

Гл.спец:

mailto:mladost@mail.bg
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co Район младост 
NO РМЛ17-ГР8Д-lies 
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София 1712, ул.”Свето Преображение”, 
факс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30 

e-mail: so m ladost@ m ail.bg

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

)17 Г.

iqnn
Г Н ЮЛИАН ВЕРГОВ
УЛ. ’’ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ”, БЛ.209, ВХ.А, ЕТ.4, АПЛ8 
ГР. СОФИЯ

Уважаеми господин Вергов,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот — държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Тойота „Корола” с per. № С 4963 XT, цвят сив 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал. 1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН

Съгласувал:
Зам.кмет
арх.Р.Русев

“МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕ

Съгласувал: Изготвил:
Г л.експерт „Екология^^^с^л-.специал 
ланд.арх.А.Стоянов С.Дойчев

/и .ог*  j

mailto:mladost@mail.bg


С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.”Свето Преображение”,
Ьакс (++359 2) 877 20 38, тел. (359 2) 974 62 30 

со Район МЛАДОСТ e-mail: so mladost (a), mail.bg
---л No Къй РМЛ17-ГР94-1103-[51 — — ------------------------------ ----
P M J  20.04.2017 /  20.04.2017 1 7  Г.

ДО / ао \ i qqoct'sq
Г Н ТОДОР ТОДОРОВ
Ж.К. ”МЛАДОСТ”1, БЛ.64, ВХ.2, ЕТ.12, АПЛ27 
ГР. СОФИЯ

Уважаеми господин Тодоров,

Съгласно чл.44 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община, собственикът на излязло 
от употреба моторно превозно средство/ИУМПС/ е длъжен да го съхрани в имот 
частна собственост. В случай че ИУМПС се намира върху имот -  държавна или 
общинска собственост, собственикът му е длъжен да го предаде на площадка за 
временно съхранение или център за разкомплектоване на ИУМПС.

Уведомяваме Ви, че във връзка с разпоредбите на чл.46, ал.2 от НУОПОЧ на 
територията на СО
Вашето МПС Москвич „412” с per. № СА 9433 АХ, цвят червен 
е класифицирано и заведено като ИУМПС и във връзка с това е залепен стикер- 
предписание, както и е съставен Констативен протокол. С поставянето на стикера- 
предписание по ал.1 започва да тече тримесечен срок за доброволно премахване на 
МПС който е изтекъл.
В случай, че не сте изпълнили предписанието, въз основа на Констативния протокол 
за техническо състояние на МПС по чл.46, ал.З от НУОПОЧ на територията на СО 
ще бъде издадена Заповед от Кмета на СО-район „Младост” за принудително 
преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение за ваша сметка.
За повече информация на тел.0889005066-Сергей Дойчев.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
/ДЕСИСЛАВА ИВАНЧ

Съгласувал:
Зам.кмет
арх.Р.Русев

Съгласувал: "— изготвил:  
Гл.експерт „Екология^ j  Гд.специал 
ланд.арх.А.Стоянов <((jQ ̂  Дойчев


