
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 officeCdso-mladost. com

ЗАПОВЕД

0 1 7г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД9: -  

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 № 011755 за техническото 

състояние на МПС Рено „Клио“, с регистрационен № С 7751 РК, цвят син. Комисията е 

установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 

общинска собственост, находящ се зад „РУМ-Младост2”, 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 20.10.2016 г. стикер-предписание No 012054 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 г.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура пс 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 

принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 

полиция” No Я13892/06.03.2017 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 Рено , модел “Клио”, с рег.№ С 7751 

РК , цвят син, собственост на Стоянка Николова Стефанова , ШИЩШШ/ШШЙФ с едтес 

гр.София, ж.к.“Младост“4, бл.412, вх.1, ет.5, ап.19, паркирано местоположение гр.София, 
ж.к.“Младост“, зад „РУМ”.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектовЕле шш 
ИУМПС,

притежаваш разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се ка площадка за врвмешще 

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, кактс 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” к 

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 з  
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБШИНА-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 ofOce&so-mladost.com

ЗАПОВЕД
01 7 г .

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 06.07.2016 г. е съставен Констативен протокол № 010170 за техническото 

състояние на МПС Фолксваген „Поло“, с регистрационен № С 9510 НА, цвят зелен. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се срещу онко-център, гр. София, 

ж.к “Младост“1, и е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата Зс. 

управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

моторното превозно средство,на което не е заверен знакът за технически преглед съглас.-о 

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 06.07.2016 г. стикер-предписание No 01200^ зс. 
преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 г.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта о? 

принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 

полиция” No Я13892/06.03.2017 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 “Поло”, с рег.лГд 

С 9510 НА , цвят зелен, собственост на Константин Красимиров Томов , с

адрес гр.София, ж.к.“Младост“1, бл.73, вх.8, ет.2, ап.28, паркирано местоположение 

гр.София, ж.к.“Младост“1, срещу „Онко-центьр”-детско отделение.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектозеже на 
ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за времешш© 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Ш№ьц>, 
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 съхранявате и 

разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както ш 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 з 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБШИНА - 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 ofiice'Sso-inladost.com

^ATTORFJT

01 7 г .

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 - - 

комисията на 28.03.2016 г. е съставен Констативен протокол № 008955 за техническото 

състояние на МПС Фиат „Темпра“, с регистрационен № С 7331 НС, цвят бял. Комисията е 

установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терек 

общинска собственост, находящ се между бл.41 и бл.42, гр. София, кв.“Горубляне“, и е 

излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление ка 

отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО( моторно..;, 

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 28.03.2016 г. стикер-предписание No 001032 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з 
установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел Пътна 

полиция” No Я13892/06.03.2017 г., както и на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. i2 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 ка 

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 Фиат , модел “Темпра”, с рег.№ С

ж.к.'‘Дианабад“, бл.57, вх., ет.7, ап.45, паркирано местоположение гр.София, кв.‘Тору5ля:-:е“, 
между бл.41 и бл.42.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектовак® ш  

ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находящ се на площадка за b^srgoeiiso 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Могтьр, 
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 ?: 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” 

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 з 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

7331 НС , цвят бял, собственост на Георги Илиев Киров, с адрес гр.София,

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН “М Л А Д О С Т ”
София 1712, ул.”Свето Преображение" №1; тел. 02/974 62 30; факс: 02/8 7720 38 

e-mail office(a''so-mladost. com

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 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011763 за техническото 

състояние на МПС Деу „Рейсер“, с регистрационен № СА 1215 АА, цвят син. Комисията е 

установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 

общинска собственост, находящ се пред бл.65, вх.1, гр. 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 следвал: 

преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен на 25.10.2016 г. стикер-предписание No 012062 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 

полиция” No Я13892/06.03.2017 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 “Рейсер”, с рег.№
с1215 АА , цвят син, собственост на Атанас Илиев Ракаджиев , „

гр.София, бул,“Христ Ботев“, №59, бл., вх., ет.З, ап.9, паркирано местоположение гр.Софкя,

ж.к.“Младост“1, пред бл.65, вх.1.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектовЕ-® :-:е 

ИУМПС,
притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находиш се на площадка за времшшо 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови е̂аетьр,

ул.”Кременица” № 2.
Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, - кол .с 

Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 67 от 3'У1-  за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранязаг-е и 

разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да бт=л,е 

оповестена на официалната интернет-страница на район "Младост" в Столична община и ка 

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 х 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 “Младее

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост пред А дм и н и с^  --- -
съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



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 nftir.p./ifsn-mladoRt rnm

ЗАПОВЕД

к.2017г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17- РД 
91 -  58/10.07.2017 г., относно констатиране местоположението на излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от 
извършена проверка на комисията на 16.03.2017 г. е съставен Констативен 
протокол № 013585 за техническото състояние на МПС Пежо с регистрационен 
№ (без номер), цвят бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е 
било паркирано и/или изоставено на терен общинска собственост, находящ се 
зад бл.370, гр. София, ж.к.“Младост“3, и е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, 
буква „в” от ДР на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на СО (Моторното превозно средство не 
може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или 
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен 
по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост).

На автомобила е бил залепен на 16.03.2017 г. стикер-предписание No 
012127 за преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство 
(ИУМПС). На 21.07.2017 г. е извършена повторна проверка от комисията, при 
която е установено, че автомобилът не е преместен от собственика в 
установения за това срок.

След щателно издирване собственикът на ИУМПС не е установен. 
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 13 от
21.07.2017 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 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,



Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Пежо, модел, с рег.№ 
( ез номер) , цвят бял, собственост на (собственик неизвестен) с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“3 зад бл 370 
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за 
разкомнлектоване на ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 37 от
^ ° ’ НаТ ЯШ С™ Г ШаДКа 33 временно съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър, ул.”Кременица” №

Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата
ИМЗ СКЛЮЧен Д0Г0В°Р  и притежаващи разрешително 

по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране 
временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС. Р Р ’

АПК 3 кПа°тГ баълДеа С:  СЪОбщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 
като бъде оповестена на официалните интернет-стоанипи и ня 

информационните табла на район "Младост" е ™ ! ™ ~ 
инспекторат и 07 РУП олична община, Столичен

НАРЕЖДАМ:

Да Се ИЗПРа™ На “  Столичен

“Младост” и 0™руп.Се ИЗГОТВИ Три еднообРазни екземпляра по един за СИ, р-н

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

оаповедта подлежи на обжапяянр 
Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен Соок от На
чрез кмета на район “Младост” ппртт д ™ Д С Ср0К ° съобЩаването и,

у он младост пред Административен съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ’
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



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 nffiae.0xfi-mlaiioxt.com

ЗАПОВЕД

2 0 1 7 г .

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17- РД 
91 -  58/10.07.2017 г., относно констатиране местоположението на излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от 
извършена проверка на комисията на 14.03.2017 г. е съставен Констативен 
протокол № 013578 за техническото състояние на МПС Фолксваген с 
регистрационен № (без номер), цвят син. Комисията е установила, че 
горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 
общинска собственост, находящ се зад бл.209А, гр. София, ж.к.“Младост“2, и е 
излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „в” от ДР на Наредбата за 
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията 
на СО (Моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано поради 
липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност 
собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в 
случай че то се намира върху държавна или общинска собственост).

На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 
012120 за преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство 
(ИУМПС). На 21.07.2017 г. е извършена повторна проверка от комисията, при 
която е установено, че автомобилът не е преместен от собственика в 
установения за това срок.

След щателно издирване собственикът на ИУМПС не е установен. 
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 13 от
21.07.2017 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 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, с 
рег.№ (без номер) , цвят син, собственост на (собственик неизвестен) с адрес 
(няма данни), паркирано местоположение гр.София, ж.к “Младост“2 зад 
бл.209А. ’
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, като бъде оповестена на официал 
информационните табла на район "Младост 
инспекторат и 07 РУП.

на официалните интернет-страници ис им i сриех -страници и на 
Столична община, Столичен

Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра по един за СИ, р-нтри еднообразни екземпляра по един за СИ, р-н

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

Заповедта подлежи на обжалване по 
Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съ 
чрез кмета на район “Младост” пред Административен съд София

обжалване по реда на 
в 14 дневен срок от съобщаването и, 
янистративен съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОЕШИНА - 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 afftcp.'nisn-mladnst com

ЗАПОВЕД

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 ?Д 
91 -  58/10 07.2017 г., относно констатиране местоположението на излезли 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат ст 
извършена проверка на комисията на 14.03.2017 г. е съставен Констативен 
протокол № 011783 за техническото състояние на МПС Фиат с регистрацис^.- 
№ (без номер), цвят сив. Комисията е установила, че горепосоченото ИУ Ил е 
било паркирано и/или изоставено на терен общинска собственост, находящсе 
до бл.513, гр. София, ж.к.“Младост“ 1 А, и е излязло от употреба съгласно § 2  
7 буква в” от ДР на Наредбата за управление на отпадъците и поддържаме : 
опазване'на чистотата на територията на СО (Моторното превозно средство не 
може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен ^  
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде устам^е- 
по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху
държавна или общинска собственост).

На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание Мс 
012100 за преместване на излязлото от употреба моторно превозно средс^., 
(ИУМПС). На 21.07.2017 г. е извършена повторна проверка от комисията, .. 
която е установено, че автомобилът не е преместен от собственика . 
установения за това срок.

След щателно издирване собственикът на ИУМПС не е устаьозеи. 
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № и  ....

21 07 Въз7основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура 
по констатиране на техническото състояние на конкретното ИУ - а 
необходимостта от принудителното му преместване, поради неизпълнение ма 
даденото предписание в установения за това тримесечен срок и на основание ш. 
46 ал 1 т П и т  12 от Закона за местното самоуправление и местна ** 
администрация, във връзка с чл. 46, ал. 5 от Наредбата за управленска 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на —  и 
Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична община,



Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Фиат, модел, с рег.№ 
{без номер) , цвят сив, собственост на (собственик неизвестен) с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“1А, до бл.513. 
Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за 
разкомплектоване на ИУМПС, притежаваш 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, като бъде оповестена на официалните интернет-страници и на 
информационните табла на район "Младост" Столична община, Столичен 
инспекторат и 07 РУП.

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен 
инспекторат и началника на 07 РУП .

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

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх.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.

НАРЕЖДАМ:

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



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 officeO'so-mtadosl.coin

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД9: -  

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 14.03.2017 г. е съставен Констативен протокол № 011782 за техническото 

състояние на МПС Опел „Вектра“, с регистрационен № В 1221 СК, цвят червен. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се пред бл.513, гр. София, ж.к.“Младост“!А, 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 следван; 
преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 012099 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 

полиция ’ No Я18554/23.03.2017 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 “Вектра”, с рег.№ В 

1221 СК , цвят червен, собственост на Стоян Христов Пасев , с адрес

гр.Варна, ул.“Константин Доганов" № 39, бл., вх., ет., ап., паркирано местоположение 
гр.София, ж.к.“Младост“1А, пред бл.513.

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 
е^ с7 ф е„Ня ”  съобщюането и. Ч »  кмета „а район “Младост” пред Адаинис^атавен

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “М Л А Д О С Т ’
София 1712, ул. "Свето Преображение" N°1; тел. 02/974 62 30; факс: 02/8  77 20 38 

e-mail offiee'dso-mladost. com

ЗАПОВЕД

2 0 1 7 г .

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД9; -  

58/10.07.2017г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторкк 

превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 

комисията на 14.03.2017 г. е съставен Констативен протокол № 011797 за техническото 

състояние на МПС Опел „Астра“, с регистрационен № СА 1539 КХ, цвят бял. Комисията е 

установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено на терен 

общинска собственост, находящ се до корпус II на „ЗИТ”, гр. София, кв.“Полигона‘\  и е 

излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление ъа 

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 ст 

Наредба No I- 45 от 2000г. за повече от две години от определената му дата за следвал; 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 012114 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 г.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура до 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта ст 

принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел ’* Пътна 

полиция” No Я18554/23.03.2017 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 “Астра”, с рег.№ СА

гр.София, ж.к.“Младост“3, бл.364, вх.5, ет.1, ап.З, паркирано местоположение гр.София, 
кв.“Полигона“, до корпус II на „ЗИТ”.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находиш се на площадка за временно 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Искър,
ул,”Креченица” № 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”.

1 л Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 
14 Дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен

1539 КХ , цвят бял, собственост на „Елканекшън” ЕООД , с адрес

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБШИНА - 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 office(a>so-inladosr. сом

ЗАПОВЕД

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 14.03.2017 г. е съставен Констативен протокол № 011793 за техническото 

състояние на МПС Фолксваген „Пасат“, с регистрационен № СА 5936 ВМ, цвят бяг. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се пред бл.28, гр. 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 14.03.2017 г. стикер-предписание No 012110 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з 

установения за това тримесечен срок, във връзка е писмо на СДВР- отдел “ Пътна 

полиция” No Я18554/23.03.2017 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 Фолксавген , модел “Пасат”, с рег.№ 

СА 5936 ВМ , цвят бял, собственост на „Болкан Пъблишинг Къмпани” ООД , М Й Щ  

с зДРес гр.София, ул.“Шандор Петьофи“ №41, бл., вх., ет., ап., паркирано 

местоположение гр.София, ж.к.“Младост“1, пред бл.28, 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



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 nOice. fn'.an-niladnat mm

ЗАПОВЕД

,2 0 1 7 г .

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМД 17- ?Д 
91 -  58/10.07.2017 г., относно констатиране местоположението на излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от 
извършена проверка на комисията на 14.03.2017 г. е съставен Констативен 
протокол № 013577 за техническото състояние на МПС Форд с регистрационен 
№ (без номер), цвят бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е 
било паркирано и/или изоставено на терен общинска собственост, находят; се 
до бл.210, гр. София, ж.к.“Младост“2, и е излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, 
буква „в” от ДР на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на СО (Моторното превозно средство не 
може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или 
идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен 
по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху 
държавна или общинска собственост).

На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 
012119 за преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство 
(ИУМПС). На 21.07.2017 г. е извършена повторна проверка от комисията, при 
която е установено, че автомобилът не е преместен от собственика в 
установения за това срок.

След щателно издирване собственикът на ИУМПС не е установен. 
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 13 от
21.07.2017 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 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 СС и 
Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична община,



Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Форд, модел, с рег.№ 
(без номер) , цвят бял, собственост на (собственик неизвестен) с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“2, до бл.210. 
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, като бъде оповестена на официалните интернет-страници и на 
информационните табла на район "Младост" Столична община, Столичен 
инспекторат и 07 РУП.

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен 
инспекторат и началника на 07 РУП .

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

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх.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.

НАРЕЖДАМ:

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



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 nftweln'ixn-niladnstт т

ЗАПОВЕД

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17- РД 
91 -  58/10.07.2017 г., относно констатиране местоположението на излезли: от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от 
извършена проверка на комисията на 14.03.2017 г. е съставен Констативен 
протокол № 011791 за техническото състояние на МПС Фиат с регистрационен 
№ (без номер), цвят син. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е 
било паркирано и/или изоставено на терен общинска собственост, находят се 
между бл.18 и бл.19, гр. София, ж.к.“Младост“1, и е излязло от употреба 
съгласно § 2 т. 7, буква „в” от ДР на Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане и опазване на чистотата на територията на СО (Моторното 
превозно средство не може да бъде идентифицирано поради липсата иа 
регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност 
собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните орган?:, в 
случай че то се намира върху държавна или общинска собственост).

На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 
012108 за преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство 
(ИУМПС). На 21.07.2017 г. е извършена повторна проверка от комисията, прк 
която е установено, че автомобилът не е преместен от собственика з 
установения за това срок.

След щателно издирване собственикът на ИУМПС не е установен. 
Резултатът от извършената повторна проверка е отразен в Протокол № 13 от
21.07.2017 г.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура 
по констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС ?: 
необходимостта от принудителното му преместване, поради неизпълнение ка 
даденото предписание в установения за това тримесечен срок и на основание чд. 
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 ?: 
Заповед № С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична община,



Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Фиат, модел, с рег.№ 
(без номер) , цвят син, собственост на (собственик неизвестен) с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр.София, ж.к.“Младост“1, между бл.18 и 
бл.19.
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, у л ”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, като бъде оповестена на официалните интернет-страници и на 
информационните табла на район "Младост" Столична община, Столичен 
инспекторат и 07 РУП.

Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен 
инспекторат и началника на 07 РУП .

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

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на арх.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.

НАРЕЖДАМ:

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

so



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 office'oso-inladost. com

ЗАПОВЕД

017г.

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 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011760 за техническото 

състояние на МПС Шкода „120 Л“, с регистрационен № СА 1374 КМ, цвят бял. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се зад бл.79А, гр. 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 25.10.2016 г. стикер-предписание No 012059 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На 

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з 

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ Пътна 

полиция” No Я13892/06.03.2017 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 Шкода , модел “120 Л”, с per.JSTg СА 
1374 КМ , цвят бял, собственост на Христо Живков Ковачев , с АДсес

гр.София, ж.х.“Младост“1, бл.74, вх.1, ет.2, ал.10, паркирано местоположение гр.София, 
ж.к.“Младост“1, задбл.79А.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектовше на 
ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл» 37 от ЗУО, находят се ма шлощадка за времешик© 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, тр. Нови Искър, 
ул.”КремениЕда” № 2.

Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й з  сила от лицата, с хоито 

Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, зременно съхраняване и 
разкомплектсзане 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" з  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 ка Столичен инспекторат и ка 
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 з 
14 дневен срок от съобщаването и, чрез кмета на район “Младост” пред Административен 
съд София -  град.

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ’5 
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА

Съгласувал: 
Ал.Несторов 
Cm. юрпщонсулт 
д а т а \

Съгласувал: 
ланд. арх.А. Стоянов 
гл. експерт оА 
дата......



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 office(d'so- mladost. com

ЗАПОВЕД
Ml >.2017г.

След проверка работата на комисия, определена с моя Заповед № РМЛ17 -  РД91 -  

58/10.07.2017г., относно констатиране местоположението на излезли от употреба моторкк 

превозни средства (ИУМПС), установих , че в резултат от извършена проверка на 

комисията на 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011769 за техническото 

състояние на МПС Фолксваген „Пасат“, с регистрационен № С 5006 МС, цвят син. 
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се между бл.55 и бл.56, гр. 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 ^С{ 

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 012068 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На 

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 Я13892/06.03.2017 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 “Пасат”, с рег.№

гр.София, ж.к.“Гоце Делчев“, бл.254, вх.Д, ет.1, ап., паркирано местоположение гр. София, 

ж.к “Младост“ 1, между бл.55 и бл.56.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектшашв гта 
ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл, 37 от ЗУО, нажодящ се isa шиощадка за времш ш  

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Новн Искър, 

Ул ."Кременица” № 2.

Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й в сила от лицата, с коитс 

Столична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО за 

извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 

разкомплектсване 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" з  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 пс един за СИ, р-н “Младост” я 

за нарушителя.

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

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

С 5006 МС , цвят син, собственост на Людмил Ангелов Ангелов , с адтес

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



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 office'a'so-mlndos/. com

ЗАПОВЕД

017г.

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 25.10.2016 г. е съставен Констативен протокол № 011772 за техническото 

състояние на МПС Алфа Ромео „155“, с регистрационен № С 9511 НА, цвят сив. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се до бл.56, гр. София, ж.к “Младост“ 1, и е 

излязло от употреба съгласно § 2 т. 7, буква „б”от ДР на Наредбата за управление ка 

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 следват; 

преглед за проверка на техническата му изправност).

На автомобила е бил залепен на 25.10.2016 г. стикер-предписание No 012146 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 Я13892/06.03.2017 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 Хе С015 - РД-09-961 от 28.07.2015г. на Кмета на Столична 

община.



НАРЕЖДАМ:

Да се изпълни принудително преместване на МПС марка Алфа Ромео , модел “155”, с per.JV»

гр.София, ж.к.“Младост“1, бл.55, вх.1, ет.8, ап.36, паркирано местоположение гр.София, 
ж.к.“Младост“1, добл.56.

Горепосоченото ИУМПС да с« транспортира до център ж  разкомплектоме® ш  

ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, находят ее на площадка за врем®шпшо 

съхраняване, стопанисвана от „Курило-Ровотел” ООД, гр. Нови Шстпьр,

ул.”Кременица” № 2.

Заповедта да се изпълни в срок от 5 дни след влизането й з 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" з  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” & 
за нарушителя.

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

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

С 9511 НА , цвят сив, собственост на Стоян Росенов Русев , с адрес

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ”
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА



СТОЛИЧНА ОБШИНА - РАЙОН “М Л А Д Q С Т”
София 1 712, ул. "Свето Преображение " №1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/ 8 77 20 38 

e-mail office'aso-mtcuiost. com

ЗАПОВЕД

2 0 1 7 r .

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 14.03.2017 г. е съставен Констативен протокол № 011778 за техническото 

състояние на МПС Тойота „Корола“, с регистрационен № СА 5369 ВН, цвят бял. 

Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставено 

на терен общинска собственост, находящ се предбл.564, гр, София, ж.к “Младост“ 1 А, 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 14.03.2017 г. стикер-предписание No 012095 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 Я18554/23.03.2017 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 Тойота , модел “Корола", с рег.№ 

СА 5369 ВН , цвят бял, собственост на Иван Иванов Стайков , Ц Я М М М Щ  с адрес

гр.София, ж.к.“Младост“1, бл.28А, вх.2, ет.13, ап.118, паркирано местоположение гр.София, 
ж.к.“Младост“ 1 А, предбл.564.

Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за рязкомплектоване на 
ИУМПС,

притежаващ разрешително по чл. 37 от ЗУО, „аходящ 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, е които

толична общината има сключен договор и притежаващи разрешително по чл 67 от ЗУО за

извършване „а дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС.

Заповедта да се съобщи „а заинтересованите лица но реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде 

оповестена на официалната интер„ет-стра„Ица на район "Младост" в Столична община „ на

Г Г с ~ Т  ТабЛ0’ Н а _  "  Е сграда „а у„. Св. Преображение

07 РУ-СДВР”  НаСТ°ЯЩаТа “  Л3 "  ИЗПРа™ “  Я И т  ^  СГ°ЛИ,еН — “Р -  и -

Настоящата заповед се изготви три еднообразни екземпляра но един за СИ, р-н “Младост" и 
за нарушителя. F ^шещоиг и

контрол но изпълнение „а заповедта възлагам на Румен Русев - Зам.кмет „а район “Младост”.

14 ЛА 'Т Н срок от съобш авж то^^чрез^ю та3!^  Админ"стРативнопроцесуа,пщя кодекс в 
съд София -  град. ° И’ Чрез кмета на Раи°н “Младост” пред Административен
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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 14.03.2017 г. е съставен Констативен протокол № 011779 за техническото 

състояние на МПС Тойота „Камри“, с регистрационен № СА 3455 АН, цвят син. 
Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или изоставело 

на терен общинска собственост, находящ се пред бл.564, гр. София, ж.к.“Младост“1А, 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 следват; 

преглед за проверка на техническата му изправност).
На автомобила е бил залепен на 14.03.2017 г. стикер-предписание No 012096 за 

преместване на излязлото от употреба моторно превозно средство (ИУМПС). На

21.07.2017 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 № 13 от 21.07.2017 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 з  

установения за това тримесечен срок, във връзка с писмо на СДВР- отдел “ пътна 

полиция” No Я18554/23.03.2017 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 Тойота, модел “Камри”, с рег.№ СА

гр.София. ж.к.“Младост“1, бл.49, вх.1, ет.4, ап.7, паркирано местоположение гр.София, 

ж.к.“МладосТТА, пред бл.564.

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.

Екзегипляр 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.

3455 АН , цвят^Ъф, собственост на Грета Богомилова Стайкова , с адрес

КМЕТ НА РАЙОН “МЛАДОСТ” 
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА


