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СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "КРАСНО СЕЛО'
1612 София, бул. "Цар Борис III" 124, тел.: 02/895 11 00, факс: 02/895 11 72
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Долуподписаната, Росина Станиславова - кмет на район „Красно село”, на 
основание чл. 46, ал. 1, т. 5, предложение първо от Закона местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 46, ал.5, ал. 6 от Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане опазване на чистотата на територията на Столична община / НУОПОЧТСО 
/приета с Решение № 364 по протокол № 84 от 25.06.2015 г. на Столичния общински 
съвет/; Заповед № СО 15 РД 09-961/28.07.2015 г. на СО и протокол на комисията, 
назначена със заповед № РКС21-РД09-228/10.06.2021 г. на кмета на район „Красно 
село“, удостоверяващ наличието на излязло от употреба моторно превозно средство 
/ИУМПС/ по смисъла на НУОПОЧТСО и законосъобразното извършване на нормативната 
процедура по реда на чл.46, ал.1, ал.2, ал.З и ал.5 от НУОПОЧТСО за всяко от излезлите 
от употреба МПС.

НАРЕЖДАМ:

1. Да се премести на площадките за временно съхраняване на ИУМПС в 
центровете за разкомплекговане следното ИУМПС: марка „РЕНО РАПИД”; рег.№ 
С4357НС; собственик -  заличен на основание чл. 51, ал. 1, от ЗЗЛД; адрес на 
паркиране на ИУМПС -  гр. София, жк. „Хиподрума“, бл. 139 вх. А; констативен 
протокол за техническото състояние на МПС: № 0029810/16.06.2021г.; стикер № 
029458.

Мотиви: Моторното превозно средство е определено като излязло от употреба 
по смисъла на § 2, т. 7, буква „б“ на допълнителните разпоредби от НУОПОЧТСО а 
именно:

б/ МПС на което не е със заверен знак за технически преглед съгласно чл. 32д от 
Наредба № 1-45 от 2000 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ 
преглед за проверка на техническата му изправност и се намира на общинска 
собственост.

2. На основание договор № СОА19-ДГ-56-1203/08.11.2019г. със Столична 
община, преместването да се извърши от ..Българска рециклираща компания’' АД с 
адрес: гр. София, район „Красно село“, жк. „Белите брези“, ул. „Хайдушка гора“ №58 
представлявано от Георги Димитров Грънчаров и Петър Георгиев Мицин.



3. Разноските по вдигането, транспортирането, временно съхраняване и 
разкомплектуване на ИУМПС са за сметка на собственика съгласно чл.46, ал. 5 от 
НУОПОЧТСО.

4. Настоящата заповед да се съобщи на собственика на ИУМПС съгласно чл. 18а 
на Административнопроцесуалния кодекс, като се постави на мястото за обявления в 
сградата на районната администрация, считано от датата на съставянето й, както и да се 
обявява в интернет страницата на Столична община -  район „Красно село“, за което да 
се състави протокол.

Заповедта да се изпрати за сведение на заместиик-кмета на Столична община на 
направление „Зелени системи, екология и земеползване“ и на директора на Столичен 
инспекторат.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд София -  
град в четиринадесетдневен срок от връчването, съобщаването, или разгласяването на 
същата.

С уважение:

РОСИНА СТАНИСЛАВОВА
Кмет на район „ Красно село ”


