
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-siatina.org ________

ПРОТОКОЛ №22/05.03.2019г. 

основание чл.бГал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина",

Относно :Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016962 от 19.06.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО 15-РД-961/28,07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Рено” с рег.№ СА 3990 ВРе паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София ,ул."Коста Луячев”№ 60, 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ" към СО- район „Слатина", извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Конегативен протокол № 016962 
от 19.06.2018г:
Констативния протокол № 016962 от 19.06.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул ."Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №23/05.03.2019г.

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016963 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Мерцедес” с рег.№ СА 8879 ВА е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София ,ул.”Коста Лудчев”№ 25, 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016963 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016963 от13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул .’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа иа 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-maii: info@so-slatina.org ______

ПРОТОКОЛ №24/05.03.2019г. 

основание чл,61.ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул .’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно :Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016964 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.И .2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Рено-Еспас” с рег.№ СА 9412 МТ е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София ,ул.’’Елисавета Багряна” 
зад № 4 при ДП, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание 
парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с 
чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016964 
от 13.Й7.2018г:
Констативния протокол № 016964 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул .’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” N9 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-maif: info@so-siatina.org ____ ___

ПРОТОКОЛ №25/05.03.2019г. 

основание чл,61. ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’Шипченски проход” Х«67 на Констативен протокол № 016965 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.И.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Мицубиши” с рег.№ СА 8960 MB е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София , бул.”Шипченски 
проход” № 16 /зад Китайския р-нт/, като гореописания автомобил представлява ИУМПС 
на оснвание парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и 
поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ 
във връзка е чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.20ООг на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- n-н »Слатина”-Констативен протокол № 016965 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016965 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул .’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на О5.03.2О19г.
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РАЙОН „СЛАТИНА”СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
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ПРОТОКОЛ №25/05.03.2019г. 

основание чл.бГал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул ."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016967 от 13.07,2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед Хе С015-РД-961/28,07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09~491/25.11,2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Форд" с рег.№ ияма,е паркиран на улица- 
имот публича общинска собственост на адрес в гр.София , ул."Попова шапка" № 39 .като 
гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т,7, буква"В” от 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016967 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016967 от 13,07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина", бул .’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-siatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №26/05.03.2019г.

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул .’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 01698 от 13.07.201 Sr. с който е 
установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ 16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Мазда” с рег.№ няма,е паркиран на улица- 
имот публича общинска собственост на адрес в гр.София , ул.”Каймакчалан” № 73 ,като 
гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, буква”В” от 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н ,,Слатина”-Констативен протокол № 016968 
от 13.07,2018г:
Констативния протокол № 016968 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: {02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org ______________

ПРОТОКОЛ №27/05.03.2019г.

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.”Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016968 от 13.07.201 Sr. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина” че лекия автомобил марка „Мазда” с рег,№ няма,е паркиран на улица- 
имот пубяича общинска собственост на адрес в гр.София , улЛКаймакчалан” № 73 ,като 
гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, буква”В” от 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016968 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016968 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа па 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org ____

ПРОТОКОЛ №28/05.03.2019г. 

основание чл.бГал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул "Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016969 от 13.07.201 Sr. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11,2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Фолксваген” с рег.№ С 9968 РК,е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София , ул.”Каймакчалан” № 61 
,като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”В” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н ,„Слатина”-Констативен протокол № 016969 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016969 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул .’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №29/95.03.2019г. 

основание чл.61, ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016970 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Рено-Меган” с рег.№ СА 7656 КН,е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр.София , улЛКаймакчалан” № 
61 .като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констатнвен протокол № 016970 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016970 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-siatina.org; e-mail: info@so-siatina.org ___________

ПРОТОКОЛ №30/05.03.2019г.

основание чл.бГал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул "Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул ."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016971 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г, на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ 16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Мерцедес” с рег„№ СО 1741 АС,е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес- в гр.София , ул,"Околчица” бд.2 ,като 
гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, буква”Б” от 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-я „Слатина”-Констативен протокол № 016971 
от 13.07.2018п
Констативния протокол № 016971 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход" № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №31/05.03.2019г. 

основание чл.61, ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016972 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Хюндай” с per.№ С 0992 МР,е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.’’Рибарица” № 22, 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл,32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016972 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016972 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул .’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-sIatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №32/05.03.2019г.

основание чл.бГ ал,3 от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул ."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016975 от 13.07.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25Л 1.2016г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Ни сан” с рег,№ С 0462 НК,е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост' на адрес в гр. София , ул.”Марко Бочар” пред 
бл. 39, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Конегативен протокол № 016972 
от 13.07.2018г:
Констативния протокол № 016975 от 13.07.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа аа 05.03.2019г.
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РАЙОН „СЛАТИНА”СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;

http://so-slatina.org; e-mail; info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №33/05.03.2019г. 

основание чл.61. ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина” бул.”Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016976 от 13.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина” че лекия автомобил марка „Фолксваген” с per.№ С 6719 МА,е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул,”Острец”с/у № 23 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 016976 
от 13.08.2018г:
Констативния протокол № 016976 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Ц1ипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №34/05.03.2019г. 

основание чл.бЬал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул ."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел"УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община — район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016977 от 13.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Фолксваген” с рег.№ С 1254 MX,е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр, София , ул.”Иларион 
Драгостинов” № 48 като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание 
парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с 
чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н ,,Слатина”-Коястативен протокол № 016977 
от 13.08.2018г:
Констативния протокол № 016977 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа иа 05,03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №35/05.03.2019г.

основание чл.бКал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно :Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул."Шипченски проход" №67 на Констативен протокол № 016978 от 13.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16~РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район"Слатина”, че лекия автомобил марка „Сеат” с рег.№ С 4519 МТ,е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.”Симеонов век" № 4, 
бл. 266А, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, 
т.7, буква”Б" от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от 
Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина . Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н ,,Слатина"-Констативен протокол № 016978 
от 13.08.2018г:
Констативния протокол № 016978 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа иа 05.03.2019г.

./ А6-/1 /г
•' / I/ /  / у  / /./ // h
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №36/05.03,2019г. 

основание чл.61. ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.”Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 016979 от 13.08.201 Sr. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Мицубиши” с рег.№ СА 4781 СА,е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.’’Калина Малина” 
с/у № 15, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, 
т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от 
Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- п-н „Слатина”-Констативен протокол № 016979 
от 13.08.2018г:
Констативния протокол № 016979 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.

• '-д ' J - ......

/Д  , „ . У/// ,,V-- \ j!f / / / /// A // , // / / j у /"■■■ A J
Постави .....
/име, фамилия, подпис/ * !
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №36/05.03.2019г, 

основание чл.бКал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.”Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017080 от 13.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № COl 5-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Субаро-вагон” с рег.№ С 3994 ХМ, е 
паркиран на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , 
ул.”Николай Коперник” м/у бл.254-253, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците 
и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ 
във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина . Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- n-н „Слатина”-Конетативен протокол № 017080от 
13.08.2018г:
Констативния протокол № 017080 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.’’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.

Постави

А/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

П РО ТО КО Л  №37/05.03.2019г. 

основание чд,61,ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул .’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул .’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017081 от 13.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Тойота” с рег.№ СА 4558 РА, е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.”Ю1.”-на улицата, 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на s Злото и сайта на СО- п-н „Слагина”-Констагивен протокол № 017081от 
13.08.2018г:
Констативния протокол № 017081 от 13.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №38/05.03.2019г.

основание чл.бКал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул .’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017082 от 14.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед Хе С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед XePCJIl 6-РД09-4249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Крайслер-Ван” с per.Хе СА 1510 МТ, е 
паркиран на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , кв. Яворов, 
бл.41 на алеята, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание 
парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с 
чл.32 , „д” от Наредба Х°1~45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Достави па таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Коястативен протокол X» 017082от
14.08,
Констативния протокол Хе 017082 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.’’Шипченски 
проход” Хе 67. в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №39/05.03.2019г. 

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017084 от 14.08.2018г, с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”С an ! ина”, че лекия автомобил марка „Фолксваген” с рег.№ СА 1292 ВМ, е паркиран 
на улицс-пмот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул."Владимир 
Башев”, ат .30, вх.Б като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание 
парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване па чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с 
чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина . Петкова на длъжност „Главен
експерт" п : адел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави
14.08.20;

п:> таблото и сайта на СО- р-н „Слатина”-Констативен протокол № 017084от

Констативния протокол № 017084 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.”Шипченски 
проход" № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН„СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход" № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org ________  ______

ПРОТОКОЛ №40/05.03.2019г.

основание чл.бК ал,3 от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул.”Шипченски проход", 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел"УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина",

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017085 от 14.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Пежо-лекот." с рег.№ С 2197 ХК, е паркиран 
на улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , улУХаново" № 16, 
като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, 
буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата 
на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка е чл.32 , „д” от Наредба 
№1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н ,,Слатина”-Констативен протокол № 017085от 
14.08.2018г:
Констативния протокол № 017085 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул.’Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.

Т"
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-siatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №41/05.03.2019г.

основание чл.бГал.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул ."Шипченски проход”, 
Х»67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел"УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ”Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017086 от 14.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина", че лекия автомобил марка „Мерцедес рег.№ С 4442 АР, е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.”Ханово" № 14, като 
гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, т.7, буква”Б" от 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина", извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина"-Констативен протокол № 017086о г

Констативния протокол № 017086 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход" № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.

'/
/ I' .. с /

У'?\ ? ? ■> / i /у.// /у У У
Постави:.. i  дУ .o..o:v.;:r... A .. A А 2 AS; AxXAx... 
/име, фамилия, подпис/ У ^

С в и д е т е л :/^  ^
/име, фамилия", подпис/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” Ш  67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org__________________

ПРОТОКОЛ №42/05.03.2019г.

основание чл.бКап.Зот АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул "Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

ОтносногПоставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017088 от 14.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „ВАЗ-2105”, рег.№ СА 5299 ВТ, е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр, София , ул.”Слатинска”бл.31- 
паркинг, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 2, 
т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от 
Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слатина"-Констативен протокол № 017088 
от 14.08.2018г:
u i i iM T i i ip — п я m t i w w t w i i w w — д

Констативния протокол № 017088 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.

Постави:

/V?Г Л;
V '  \  Л s  *■'*% //;' / /,• f.r-4 у

\ /

/име, фамилия, подпис/
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” N9 67 тел.: {02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

ПРОТОКОЛ №43/05.03.2019г.

основание чл.61. ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул.’’Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел”УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина”,

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017089от 14.08.201 Вг. с който е 
установено от комисия назначена със заповед № СО15-РД-961/28.О7.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16~РД09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Форд”, рег.№ С 7785 МК, е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул.”Марко Бочар 
бл.43А-/109 у-ще/, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание 
парагараф 2, т.7, буква”Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и 
опазване на чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с 
чл.32 , „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- р-н „Слапша”~Констативен протокол № 017089

Констативния протокол № 017089 от 14.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, булЛЛипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2О19г.

N  .
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”

1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” Na 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: inf o@so-sIatina.org __________

ПРОТОКОЛ №44/05.03.2019r.

основание чл.61. ал.З от АПК

Днес, 05.03.2019г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул."Шипченски проход”, 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност Главен специалист в
отдел"УКРДЖСТР” към СО-район „Слатина",

Относно:Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул ."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 017090 от 16.08.2018г. с който 
е установено от комисия назначена със заповед № С015-РД-961/28.07.2015Г. на Кмета на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-Р Д09-249/17.07.2018г. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лекия автомобил марка „Форд", рег.№ СА 8038 ММ, е паркиран на 
улица-имот публича общинска собственост на адрес в гр. София , ул."Живко Николов" 
бл.З -паркинг, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на оснвание парагараф 
2, т.7, буква"Б” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 , „д” от 
Наредба №1-45/24.03,2000г на МВР.

в присъствието на свидетеля -  Ирина Петкова на длъжност „Главен
експерт” в отдел ”КС,ИИБЕ” към СО- район „Слатина”, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО- о-н ,,Слатина"-Констативен протокол № 017090

Констативния протокол № 017090 от 16.08.2018г е поставен на таблото за обявления, 
съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, бул."Шипченски 
проход” № 67, в 8:30 часа на 05.03.2019г.
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