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На основание чл.46, ал. 1, т. 11 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
в изпълнение на Заповед № СО15-РД-09-961/28.07.2015г. на Кмета на Столична община, във връзка с
чл.46, ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на
територията на Столична община (НУОПОЧТСО) и във връзка с извършена проверка от комисия,
определена с моя Заповед № РИЛ20-РД91-11/13.03.2020г. относно констатиране местоположението на
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), установих, че в резултат от извършена
проверка на комисията на 11.06.2020г. е съставен Констативен протокол № 0020583/11.06.2020г. за
техническото състояние на ИУМПС - лек автомобил, марка БМВ, с регистрационен № СА 4719 РС, цвят:
зелен. Комисията е установила, че външно състоянието на горепосоченото ИУМПС е сравнително
задоволително, като всички реквизити бланкетно описани в протокола са налични, една от гумите е
спаднала, паркирано и/или изоставено в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“, пред бл. 1, вх. А и е излязло от
употреба поради факта, че:
В периода между април 2016г. - април 2018г. не е извършена проверка на техническата изправност
на автомобила, в който съгласно разпоредбата на чл.147, ал.З, т.1 от ЗДвП пътните превозни
средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност. При
извършена служебна проверка се констатира, че автомобила няма заверен знак за технически
преглед повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на
техническата му изправност, съгласно Параграф 2 от ДР на НУОПОЧТСО /преди изменението с
Решение №136 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., в сила от 26.03.2021 г./ във вр. с чл. 32д от
Наредба № 1-45 от 2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни
превозни средства, поради което е със служебно прекратена регистрацията.
На 11.06.2020г. на предното стъкло на автомобила е бил залепен стикер-предписание №
022583/11.06.2020г. за преместване на ИУМПС от заеманото място, общинска собственост, в 3-месечен
срок.
Въз основа на осъществената контролна дейност в проведената процедура по констатиране на
техническото състояние на конкретното ИУМПС и установяване на собственика му чрез справка в
информационния сайт на Ке§1Х към Държавна агенция „Електронно управление” става ясно, че
въпросният автомобил е със служебно прекратена регистрация на дата: 11.04.2017г. След направена
служебна справка от масивите на МВР на основание чл.142, ал.2 от ЗДвП се установи, че собственика на
ИУМПС е Даниела Димитрова Порязова, която е уведомена по реда на чл. 46, ал. 2 от НУОПОЧТСО,
съответно на адреса по регистрация в гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл. 469А, вх. 1, ет. 5, ап.20.

На 24.11.2021г. е извършена повторна проверка от комисията за доброволното му премахване, при
която е констатирано, че автомобилът не е преместен от собственика в установения за това срок.
Резултатът от извършената проверка е обобщен в Контролен лист от 24.11.2021 г. на отдел „Инженерна
инфраструктура, благоустройство и екология“ към Столична община - Район „Илинден“.
Поради неизпълнение на дадените предписания в установения за това тримесечен срок и на основание
чл.46, ал.1, т.5, т.11 и т.12 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, в изпълнение на
Заповед № С015-РД-09-961/28.07.2015г на кмета на Столична община и Заповед № РИЛ20-РД9111/13.03.2020г. на кмета на Столична община - Район „Илинден“, във връзка с чл.46, ал.5 и ал.6 от
Наредба за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Столична община,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се извърши принудително преместване на ИУМПС - лек автомобил, марка БМВ, с
регистрационен № СА 4719 РС, цвят: зелен, паркиран и/или изоставен, като една от гумите към
момента на съставянето на протокола е в спаднало състояние, в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“, пред
бл. 1, вх. А.
2. Горепосоченото ИУМПС да се транспортира до площадка за временно съхраняване и
разкомплектоване на ИУМПС от „Българска рециклираща компания“ АД, с която Столична община
има сключен договор № .СОА19-ДГ56-1203/08.11.2019г„ обективиран с организиране и прилагане
на система за събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и предаване за оползотворяване
и/или обезвреждане на отпадъци от излезли от употреба моторно превозни средства и притежава
разрешително по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците в Център за разкомплектоване на
ИУМПС (списък на дружествата, с които „Българска рециклираща компания” АД има сключен
Договор за събиране на ИУМПС, можете да намерите в сайта на Столична община).
Съгласно чл. 46, ал. 6 от Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата
на територията на Столична община, разноските по събиране, транспортиране, временно съхраняване и
разкомплектоване са за сметка на собственика.
3. Заповедта да се изпълни в разумен срок след влизането й в сила от лицата, с които Столична община
има сключен договор съгласно 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 сведе до знанието на зайнтересованите лица по реда на чл. 61 във вр. с чл.18а от
АПК, както и да бъде оповестена на официалната интернет страница на Столична община - Район
„Илинден“ и на информационното табло, находящо се в административната сграда в гр. София, кв.
„Захарна фабрика“, ел. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, ет. 3.
5. Екземпляр от настоящата заповед да се изпрати на Директора на Столичен инспекторат.
Настоящата заповед се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един: за Столичен инспекторат,
за ресорния заместник-кмет на Столична община, за Столична община - Район „Илинден“ и за
нарушителя.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Галя Минчева - заместник-кмет на район
„Илинден“.
Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен
съд София-град (АССГ) по реда на глава X от Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава
чрез Столична община - Район „Илинден“.

