
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
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30.9.2020 г.

X  РВР20-РД56-153/30.09.20...
Рег.№

Signed bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОНОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0020886 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Варбург“, рег.№ няма, 
цвят червен. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било маркирано 
и изоставено на терен Общинска собственост в жк. „Връбница-1“, зад бл. № 535 е 
излязло от употреба , поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д ог Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. Па 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка „Варбург“ 
per. № нима, червен цвяг, собственост на (собственик неизвестен), с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр. София, жк. „Врьбннца-1“, зад бл. № 535.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61.от 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в три еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

С уважение,
29.9.2020 г.

X  Младен Младенов
КМЕТ НА СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА" 

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov

РЦ
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за I адресат
Приложения: не съдържа



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: infofa vrabnitsa.bg. www.vrabnitsa.bti

30.9.2020 r.

X  РВР20-РД56-152/30.09.20...
Рег.№

Sianed bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМГ1С

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44. ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961 /28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0021038 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Мерцедес“, рег.№ ЕК- 
526-ZZ (не възможно за установяване на собственика му, съгласно чл.143, ал.1 от 
Закона за движение по пътищата), цвят сив. Комисията е установила, че 
горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено на терен Общинска 
собственост в жк. „Обеля-1“, бл. №117 пред вх. А и е излязло от употреба , поради 
факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа

http://www.vrabnitsa.bti


НАРЕЖДАМ

ПДа се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка 
„Мерцедес“ per. № EK-526-ZZ -, сив цвят, собственост на (собственик неизвестен), 
с адрес (няма данни), паркирано местоположение гр. София, жк. „Обели-1“, бл. 
№117 пред вх. А.
2.Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 6 Гот 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в гри еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

рц
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа

С уважение,
29.9.2020 г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул."Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: infofqjvrabnitsa.bg. www.vrabiiitxa.bg

30.9.2020 r.

X  РВР20-РД56-151/30.09.20...
Per.№

Siqned bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0021037 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Мерцедес“, рег.№ 111- 
АХК-44 (не възможно за установяване на собственика му, съгласно чл.143, ал.1 от 
Закона за движение по пътищата), цвят сив. Комисията е установила, че 
горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено на терен Общинска 
собственост в жк. „Обеля-1“, бл. №117 пред вх. А и е излязло от употреба , поради 
факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба JY® 1-45 от 
2000г. за повече от две години ог определената му дага за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: на хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа

http://www.vrabiiitxa.bg


НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка 
„Мерцедес“ per. № 111-АХК-44 , сив цвят, собственост на (собственик неизвестен), 
с адрес (няма данни), паркирано местоположение гр. София, жк. „Обеля-1“, бл. 
№117 пред вх. А.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 6 Гот 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в три еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

С уважение,
29.9.2020 г.

X  Младен Младенов
КМЕТ НА СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

—

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov

РЦ
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info(flvrabnitsa.bg. www.vrabnitsa.hg

30.9.2020 г.

X  РВР20-РД56-150/30.09.20...
Per.№

Signed bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0020882 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Фиат“, рег.№ няма, цвят 
бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и 
изоставено на терен Общинска собственост в кв.“Модерно предградие“, ул. „Стефан 
Дуньов“ № 16 и е излязло от употреба , поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следват преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при кояго е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за гова срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: на хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа

http://www.vrabnitsa.hg


НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка „Фнаг“ 
per. № няма , бял цвят, собственост на (собственик неизвестен), с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр.София кв.“Модерно предградие“, ул. 
„Стефан Дуньов“ № 16
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 6 Гот 
Административно процесуалния кодекс, каго бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в три еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

С уважение,
29.9.2020 г.

X  Младен Младенов
КМЕТ НА СО РАЙОН “ВРЪБНИЦА" 

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov

РЦ
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: на хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: in^^xD j^.nitsa-bg. www.vrabnitsa^bg

30.9.2020 r.

X РВР20-РД56-149/30.09.20...
Per.№

Sianed bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961 /28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0020891 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Опел“, рег.№> няма, цвят 
син. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и 
изоставено на терен Общинска собственост в жк.“Обеля-1“, бл. № 116 и е излязло от 
употреба , поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 ог 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка „Опел“ 
per. № нима , син цвят, собственост на (собственик неизвестен), с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр. София, жк. .“Обеля-1, пред бл. 116
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61.от 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в гри еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

С уважение,
29.9.2020 г.

X  Младен Младенов
КМЕТ НА СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov

РЦ
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за I адресат
Приложения: не съдържа



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info(g vrabnitsa.bg. www.vrabnitsa.hg

30.9.2020 r.

X РВР20-РД56-148/30.09.20...
Per.№

Sianed bv; Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0021034 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Фоксфаген“, рег.№> 
нима, цвят бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било 
паркирано и изоставено на терен Общинска собственост в кв.“Обеля“, ул. „24-та“ №? 
12 и е излязло от употреба , поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл. 143, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за I адресат
Приложения: не съдържа

http://www.vrabnitsa.hg


НАРЕЖДАМ

1.Да се изпълни принудително преместване на ИУМГ1С автомобил марка 
„Фолксваген“ per. № няма , бял цвят, собственост на (собственик неизвестен), с 
адрес (няма данни), паркирано местоположение гр. София кв. „Обеля“, ул. „24-та“

2.Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
3.Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по.чл.35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4.Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61.от 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „ В р ъ б н и ц а “ .

Настоящата Заповед се изготвя в три еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

№ 12

29.9.2020 г.

рц
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info(q vrahnitsa.bg, www.vrabnilsa.bg

30.9.2020 r.

X РВР20-РД56-147/30.09.20...
Per.№

Sianed bv; Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, г. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 002103 за 
техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Форд“, рег.№ нима, цвят 
бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и 
изоставено на терен Общинска собственост в кв.“Обеля“, ул. „24-та“ № 12 и е 
излязло от употреба , поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години ог определената му дата за следват преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и не възможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвИ):

Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: на хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа

http://www.vrabnilsa.bg


НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМГ1С автомобил марка „Форд“ 
per. № няма , бял цвят, собственост на (собственик неизвестен), с адрес (няма 
данни), паркирано местоположение гр. София, жк. кв.“Обеля“, ул. „24-та“ JY® 12.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците.
3. Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в три еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

29.9.2020 г.

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov

КМЕТ HA CO РАЙОН "ВРЪБНИЦА“

рц
Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за 1 адресат
Приложения: не съдържа



Й
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „ВРЪБНИЦА“

София 1229, бул.”Хан Кубрат” бл..328, вх.Б 
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info(q)vrabnitsa.bg. www.vrabnitsa.bg

30.9.2020 r.

X  РВР20-РД56-146/30.09.20...
Per.№

Siqned bv: Milena Mateeva Mladenova

З А П О В Е Д

Относно: Принудително преместване на ИУМПС

На основание: чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община (НУОНОЧТСО), приета с Решени № 364 по 
Протокол №84 на Столичния общински съвет, в изпълнение на Заповед № СОА15- 
РД09-961/28.07.2015г. на кмета на Столична община

След проверка на Комисията, определена с моя Заповед РВР18-РД56- 
160/27.09.2018г., относно констатиране местоположението на излезлите от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена 
проверка на Комисията на 12.03.2020г. е съставен Констативен протокол № 0021032 
за техническо състояние на ИУМПС лек автомобил марка „Мерцедес“, рег.№ 
MV02MWA (невъзможно установяване на собственика), цвят бял. Комисията е 
установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и изоставено на терен 
Общинска собственост в кв. „Обеля“, ул. „24-та“ №12 и е излязло от употреба , 
поради факта че:

- липсва заверен технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба № 1-45 от 
2000г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед и 
проверка на техническата му изправност.

На 12.03.2020г. на автомобила е бил поставен стикер-предписание за преместване 
на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО. На 20.08.2020г. е извършена 
повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не е 
преместен от собственика в установения за това срок.

Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по 
констатиране на техническо състояние на конкретното ИУМПС и необходимостта от 
принудителното му преместване, поради неизпълнение на даденото предписание в 
установения за това срок, както и невъзможността за установяване на собственика 
му, съгласно чл.143, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвИ):
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НАРЕЖДАМ

1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС автомобил марка 
„Мерцедес“ per. № MV02MWA , бил цвят, собственост на (собственик неизвестен), 
с адрес (няма данни), паркирано местоположение гр. София, кв. „Обели“, ул. „24- 
та“ № 12.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до център за разкомплектоване на 
ИУМПС, притежаващ разрешително по чл. 35 от Закона за управление на 
отпадъците.
3. Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които 
Столична община има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение 
и разкомплектоване на ИУМПС-за сметка на собственика.
4. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица но реда на чл. 61 от 
Административно процесуалния кодекс, като бъде оповестена на официалните 
интернет- страници и на информационните табла на район „Връбница“.

Настоящата Заповед се изготвя в гри еднообразни екземпляра по един за фирмата- 
изпълнител, СО- район „Връбница“ и за нарушителя.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Димитър Димитров-Зам. Кмет 
на СО район „Връбница“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред 
Административен съд- София град по реда на глава десета от Административно 
процесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез Столична община район „Връбница“.

29.9.2020 г.

X  Младен Младенов
КМЕТ НА СО РАЙОН "ВРЪБНИЦА" 

Signed by: Mladen Vasilev Mladenov
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Заповедта се издава в 3 екземпляра. Изпраща се: па хартиен носител за I адресат
Приложения: не съдържа


