СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ”
гр. София, п.код 1113, ул. “Атанас Далчев” № 12,
тел. 02/970 10 32, факс 02/871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

ЗАПОВЕД
№ РИВ19-РД09-53/ 22.04.2019 г.
(рег. индекс, дата)

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 от Наредба на Столичния общински съвет (СОС) за
управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община”
(НУОПОЧТСО), приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 25.06.2015 г, в изпълнение на
Заповед № СО15-РД-09-961/28.07.2015 г. на кмета на Столична община. След проверка работата на
постоянно действащата комисия по чл. 46, ал. 1 от НУОПОЧТСО, съставена в изпълнение МПС,
марка „Опел" без регистрационен номер, цвят тъмно син, паркирано върху имот – общинска
собственост на адрес: гр. София, ул. „Крум Кюлявков”, бл. 33А, р-н „Изгрев”, за излезли от употреба
моторни превозни средства без регистрационни номера (ИУМПС), които в срока по чл. 46, ал. 3 от
НУОПОЧТСО не са преместени от терен – общинска собственост, установих, че са съставени следните
Констативни протоколи по чл. 46, ал. 2 от НУОПОЧТСО:
- Констативен протокол № 014657/30.10.2018 г. за техническото състояние на ИУМПС марка
„Алфа Ромео” без регистрационен номер, цвят винен. Комисията е установила, че горепосоченото
ИУМПС е било паркирано или изоставено на ул. „Пиер Дегейтър“ № 1 на терен общинска собственост,
е излязло от употреба МПС и е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО
поради факта, че моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано, заради липсата на
регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен
по надлежен ред от компетентните органи.
На автомобила е бил залепен на 30.10.2018 г. стикер – предписание за преместване на
ИУМПС. На извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не
е преместен от собственика в установения за това тримесечен срок.
- Констативен протокол № 014663/27.11.2018 г. за техническото състояние на ИУМПС марка
„БМВ” без регистрационен номер, цвят бял. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е
било паркирано или изоставено на ул. „Тинтява” до Полиграфснаб на терен общинска собственост, е
излязло от употреба МПС и е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО
поради факта, че моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано, заради липсата на
регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен
по надлежен ред от компетентните органи.
На автомобила е бил залепен на 27.11.2018 г. стикер – предписание за преместване на
ИУМПС. На извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не
е преместен от собственика в установения за това тримесечен срок.
- Констативен протокол № 014662/27.11.2018 г. за техническото състояние на ИУМПС марка
„Пежо” без регистрационен номер, цвят син. Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е
било паркирано или изоставено на ул. „Тинтява” № 14 на терен общинска собственост, е излязло от

употреба МПС и е отпадък по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните разпоредби на ЗУО поради
факта, че 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.
На автомобила е бил залепен на 27.11.2018 г. стикер – предписание за преместване на
ИУМПС. На извършена повторна проверка от комисията, при която е установено, че автомобилът не
е преместен от собственика в установения за това тримесечен срок.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на ИУМПС и необходимостта от принудителното им преместване поради
неизпълнение на дадените предписания в установения за това срок, както и невъзможността за
установяване на реалните им собственици, съгласно чл. 143, ал. 1 от Закона за движение по пътищата:
НАРЕЖДАМ:
1. Да се извърши принудително преместване на излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС), с неустановени регистрационни номера , както следва:
МПС, марка „Алфа Ромео” без регистрационен номер, цвят винен, паркирано върху терен –
общинска собственост с местоположение: гр. София, ул. „Пиер Дегейтър“ № 1, р-н „Изгрев”.
МПС, марка „БМВ” без регистрационен номер, цвят бял, паркирано върху терен – общинска
собственост с местоположение: гр. София, ул. „Тинтява” до Полиграфснаб, р-н „Изгрев”.
МПС, марка „Пежо” без регистрационен номер, цвят син, паркирано върху терен – общинска
собственост с местоположение: гр. София, ул. „Тинтява” № 14, р-н „Изгрев”.
2. Горепосочените ИУМПС, да се транспортират до Център за разкомплектоване на ИУМПС
– „Макметал Холдинг” АД (завод „Монтел” – индустриална зона Кремиковци), находящ се в гр.
София, кв. Кремиковци и притежаващ разрешително съгласно чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците, с което Столична община има сключен договор за сметка на собственика.
3. Принудителното преместване да се извърши от представители на посочения в т. 2 център в
5-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
4. Заповедта да се съобщи на заинтересoваните лица по реда на чл. 61 от АПК, както и да бъде
оповестена на официалната интернет - страница на район „Изгрев” – Столична община и на
информационното табло, намиращо се в административната сграда на района на ул. „Атанас Далчев“
№ 12 в гр. София.
5. В 3-дневен срок от издаването й препис от заповедта да се изпрати на заместник-кмета на
СО – направление „Зелена система, екология и земеползване” и на директора на Столичен инспекторат
при Столична община – за сведение.
6. След влизането й в сила препис от заповедта да се изпрати на Центъра за разкомплектоване
на ИУМПС– за изпълнение.
7. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главения архитект на СО – район
„Изгрев”.
На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 93, ал. 2 от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен
срок от съобщаването й от заинтересованото лице пред кмета на Столична община, или пред
Административен съд – София-град, чрез кмета на Столична община – район „Изгрев”.

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”: / П /
/ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ”
гр. София, п.код 1113, ул. “Атанас Далчев” № 12,
тел. 02/970 10 32, факс 02/871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

ЗАПОВЕД
№. РИВ19-РД09-76/ 24.04.2019 г.
(рег.индекс, дата)
ОТНОСНО: Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство
(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 местната администрация (ЗМСМА), чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 от Наредбата
на Столичния общински съвет (СОС) за управление на отпадъците и поддържане и опазване на
чистотата на територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решение № 364 на СОС по
Протокол № 84 от 25.06.2015 г., в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-961/28.07.2015 г. на кмета на
Столична община. След проверка работата на постоянно действащата комисия по чл. 46, ал. 1 от
НУОПОЧТСО в изпълнение на Заповед № РИВ19-РД91-14/21.03.2019 г. на кмета на СО - район
“Изгрев”, за ИУМПС без регистрационни номера, които в срока по чл. 46, ал. 3 от НУОПОЧТСО не
са преместени от терен, общинска собственост, съгласно Констативен протокол № 3/08.04.2019 г., лек
автомобил марка “Опел”, цвят черен с рег. № КН3678АН е без регистрационен номер
(регистрационният номер е премахнат), установих следното:
На основание чл. 46, ал. 2 от НУОПОЧТСО е съставен Констативен протокол № 014671/ 10.08.2018
г. за техническото състояние на ИУМПС, марка “Опел”, цвят черен, с рег. № КН3678АН (към
08.04.2019 г. липсващ). Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и
изоставено на ул. “Д-р Любен Русев”, бл. Балкан, на терен общинска собственост и е отпадък по
смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО, тъй като не може да бъде идентифицирано, поради липсата на
регистрационен или идентификационен номер, респективно, невъзможност собственикът да бъде
установен по надлежния ред от компетентните органи.
На 10.08.2018 г. на ИУМПС е бил залепен стикер-предписание за преместването му. При
извършена повторна проверка от комисията е установено, че автомобилът не е преместен от
собственика в установения за това тримесечен срок.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на 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 (ЗДвП):

НАРЕЖДАМ:
1. Да се извърши принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство
(ИУМПС), с неустановен регистрационен номер, както следва:
ИУМПС, марка “Опел”, без регистрационен номер, цвят черен, паркирано и изоставено на терен,
общинска собственост, с местоположение: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев”, бл. Балкан.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира за сметка на собственика до Център за
разкомплектоване на ИУМПС - “Макметал Холдинг” АД (завод “Монтел” - индустриална зона
Кремиковци), находящ се в гр. София, кв. “Кремиковци” и притежаващ разрешително съгласно чл. 35
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), с което Столична община има сключен договор.

3. Принудителното преместване да се извърши от представители на посочения в т. 2 център в 5дневен срок от влизане в сила на заповедта.
4. Съгласно чл. 61 от АПК, заповедта да се съобщи на заинтересованото лице, като бъде оповестена
на официалната Интернет-страница или на информационното табло на районната администрация на
адрес: гр. София, ул. “Атанас Далчев” № 12.
5. В тридневен срок от издаването й заповедта да се изпрати на заместник-кмета на СО направление „Зелена система, екология и земеползване” и на директора на Столичен инспекторат при
Столична община - за сведение.
6. След влизането й в сила заповедта да се изпрати на Центъра за разкомплектоване на ИУМПС за изпълнение.
7. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния архитект на СО - район “Изгрев”.
На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 93, ал. 2 от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от съобщаването й от заинтересованото лице пред кмета на Столична община, или пред
Административен съд - София-град, чрез кмета на Столична община - район “Изгрев“.

КМЕТ НА СО - РАЙОН “ИЗГРЕВ”: / П /
/ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ”
гр. София, п.код 1113, ул. “Атанас Далчев” № 12,
тел. 02/970 10 32, факс 02/871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg

ЗАПОВЕД
№ РИВ19-РД09-77/ 24.04.2019 г.
(рег.индекс, дата)

ОТНОСНО: Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство
(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 местната администрация (ЗММСМА), чл. 46, ал. 5 и ал. 6 и чл. 47, т. 1 от Наредба
на Столичния общински съвет (СОС) за управление на отпадъците и поддържане и опазване на
чистотата на територията на Столична община (НУОПОЧТСО), приета с Решение № 364 на СОС по
Протокол № 84 от 25.06.2015 г., в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-961/28.07.2015 г. на кмета на
Столична община. След проверка работата на постоянно действащата комисия по чл. 46, ал. 1 от
НУОПОЧТСО в изпълнение на Заповед № РИВ19-РД91-14/21.03.2019 г. на кмета на СО – район
“Изгрев”, за ИУМПС без регистрационни номера, които в срока по чл. 46, ал. 3 от НУОПОЧТСО не
са преместени от терен - общинска собственост, съгласно Констативен протокол № 4/08.04.2019 г., че
лек автомобил марка „Фолксваген“, цвят сив, с регистрационен № Н6950АН е без регистрационен
номер (регистрационният номер е премахнат), установих следното:
На основание чл. 46, ал. 2 от НУОПОЧТСО е съставен Констативен протокол № 014674/ 10.08.2018
г. за техническото състояние на ИУМПС марка “Фолксваген”, цвят сив, с регистрационен № Н6950АН
(към 08.04.2019 г. - липсващ). Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано
или изоставено на терен общинска собственост с местоположение: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев”
срещу “Топлофикация” и същото е ИУМПС и отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ЗУО поради
факта, че моторното превозно средство не може да бъде идентифицирано, поради липсата на
регистрационен или идентификационен номер, респективно, невъзможност собственикът да бъде
установен по надлежния ред от компетентните органи.
На 10.08.2018 г. на ИУМПС е бил залепен стикер-предписание за преместването му. При
извършена повторна проверка от комисията е установено, че автомобилът не е преместен от
собственика в установения за това тримесечен срок.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на 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 (ЗДвП):

НАРЕЖДАМ:
1. Да се извърши принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство
(ИУМПС), с неустановен регистрационен номер, както следва:
ИУМПС, марка “Фолксваген”, без регистрационен номер, цвят сив, паркирано или изоставено
върху терен - общинска собственост с местоположение: гр. София, ул. “Д-р Любен Русев” срещу
“Топлофикация”.

2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира за сметка на собственика до Център за
разкомплектоване на ИУМПС - “Макметал Холдинг” АД (завод “Монтел” - индустриална зона
Кремиковци), находящ се в гр. София, кв. “Кремиковци” и притежаващ разрешително съгласно чл. 35
от Закона за управление на отпадъците, с което Столична община има сключен договор.
3. Принудителното преместване да се извърши от представители на посочения в т. 2 център в 5дневен срок от влизане в сила на заповедта.
4. Заповедта да се съобщи на заинтересованото лице, като бъде оповестена на официалната
интернет страница или на информационното табло на район “Изгрев” – Столична община с адрес: гр.
София, ул. “Атанас Далчев” № 12, съгласно чл. 61 от АПК.
5. В 3-дневен срок от издаването й заповедта да се изпрати на заместник-кмета на СО - направление
“Зелена система, екология и земеползване” и на директора на Столичен инспекторат при Столична
община - за сведение.
6. След влизането й в сила заповедта да се изпрати на Центъра за разкомплектоване на ИУМПС за изпълнение.
7. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на главния архитект на СО - район “Изгрев”.
На основание чл. 84, ал. 1 и чл. 93, ал. 2 от АПК, заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от съобщаването й от заинтересованото лице пред кмета на Столична община, или пред
Административен съд - София-град, чрез кмета на Столична община - район “Изгрев“.

КМЕТ НА СО - РАЙОН “ИЗГРЕВ”: / П /
/ИНЖ. ЦВЕТОМИР ЖЕКОВ/

