
П РО ТО К О Л  № 128/25.06.2020 г. //за качване!!! И м а заповед!

основание чл.61, ал.З от АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район “Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела “ Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОМП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019719 от 21.11.2019 г. с 
който е установено от комисия назначена със Заповед № COl 5-РД-961/28.07.204 5г. на 
Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.201бг. на Кмета на СО~ 
район”Слатина”, че лек автомобил марка „Рено”, модел „Сценик”, цвят тъмно син, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ул. „Юндола” № 4, на тротоара, като гореописания автЬмобил 
представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. па 
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина Р Петкова на длъжност /Тлавен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол №1019719 
от 21,11.2019 г. Констативния протокол № 019719 от 21.11.2019 г. е поставен на таблото 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, 
бул.“Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Постави 
/име, фамилия, подпис/

Свидетел:.. 2 ,
/име, фамилия, подпис/



П РО ТО К О Л  №  129/25.06.2020 г, //за качване!!! И ма заповед!

основание чл.бКал.Зот АПК

Днес, 25.06.2020 г. в го.Сойшя, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход’ 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОМП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слктина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019723 от 09.12.2019 г. 
който е установено от комисия назначена със Заповед № COl5-РД-961/28.07.2015г. на 
Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ1б-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета ш  СО- 
район”Слатнна”, че лек автомобил марка „Опел”, модел „Вектра”, цвят червен, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ул. „Гео Милев” № 32, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №Р45/24.03.2000г. на 
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина I Петкова на длъжност ,|Главен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърщи следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол №
от 09.12,2019 г. Констативния протокол № 019723 от 09.12.2019 г, е поставен на 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „С 
бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Q L

019723
таблото

тина”,ла

Постави
/име, фамилия, подпис/ 

Свидетел:.
/име, фамилия; подпис/

s



П РО ТО К О Л  № 130/25*06.2020 г. //за качване!!! И ма заповед!

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход 
№67, подписаната Даниела "  Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОМП 
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина’ 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019730 от 19.12.2019 г. с 
който е установено от комисия назначена със Заповед № С015-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 лек автомобил марка „Ситроен”, модел „ВХ TZI>”, цвят син, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ул. „Калиманци” № 35, бл.102, вх. Г, като гореописания автзмобил 
представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2С ООг. на 
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина i 1 Петкова на длъжност ,[Главен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 019730 
от 19.12.2019 г. Констативния протокол № 019730 от 19.12.2019 г. е поставен на таблото 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина’ 
бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

С.-'/
Постави:, рШЖ.
/име, фамилия, подпис/ ;

Свидетел
/име, фамилия, подпис/



П РО ТО К О Л  №  131/25.06.2020 г. //за качване!!! И ма заповед!

основание чл.бЬал.Зот АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела i Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОМП
към СО - район „Слатина’’,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община — район ’’Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019733 от 19.12.20119 г. с 
който е установено от комисия назначена със Заповед № COl 5-РД-961/28.07.2015г. на 
Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.201 бг. на Кмета на СО- 
район”Слатина”, че лек автомобил марка „Роувър”, модел „200”, цвят сив металик без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ул. „Хемус” № 54, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на основание параграф 2, т.7, буква ”в” от Наредбата за управление на 
отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Сфлична 
община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на 
МВР. \

В присъствието на свидетеля -  Ирина. _ i Петкова на длъжност Д лавен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № j019733 
от 19.12.2019г. Констативния протокол №019733 от 19,12.2019г.е поставен на таблото 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

41 А*
Постави:.... !МЛЩ![кЖ
/име, фамилия, подпис/

Свидетел
/име, фамилия, подпис/



П РО ТО К О Л  № 133/25.06.2020 г.

основание чл.61. ал.З от АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Изпълнител" в отдел ОМП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул."Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019743 от 15.О1.202Ог. 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 лек автомобил марка „Рено”, цвят синьо зелен, без регистрационни 
номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрес в гр. 
София, ул. „Скитник” № 4, на улицата, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на 
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина /  . Петкова на длъжност ^Главен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО n-н „Слатина”- Констативен протокол №1019743 
от 15.01,2020г. Констативния протокол № 019743 от 15.01.2020г. е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, 
бул "Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Постави:......и зкШ Ш .
/име, фамилия, подпис/

Свидетел:
/име, фамилия' подпис/

)



П РО ТО К О Л  № 134/25.06.2020 г.

основание чл.61. ал.З от АПК

20

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’Шипченски проход7 
№67, подписаната Даниела F Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОМП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ”Cio 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019716 от 21.11. 
който е установено от комисия назначена със Заповед N9 С015-РД-961/28.07.2 
Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.2016г. на Кмета 
район”Слатина”, че лек автомобил марка „Ивеко”, цвят бял, без регистра 
номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрер 
София, ж.к. „Христо Смирпенски” бл. 8, /при сервиза като гореописания ав 
представлява ИУМПС на основание параграф 2, т.7, буква ”в” от Наредбата за ynpf 
на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 
община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина. Петкова на длъжност LГлавен
експерт” в отдел ИИБ към СО -район „Слатина”, извърши следното:

атина , 
19г. с 

015г. на 
на СО- 
ционни 

в гр. 
Гомобнл 
авление 
олична 
ООг. на

Сг
20

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол №
от 21.11.2019г. Констативния протокол № 019716 от 21.11.2019г. е поставен нат; 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район 
бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Сл,

019716 
4блото и 

атина”,

Постави: ‘M jJL tS i..
/име, фамилия, подпис/

Свидетел: C LkpM dtS.
/име, фамилия, подпис/



ПРОТОКОЛ № 135/25.06.2020 г. 

основание чл.61. ал.З от АПК

Км
н

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход7 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел С|МП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ”С | 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 01973Вот 15.01.2020г. 
е установено от комисия назначена със Заповед № СО15-РД-961/28.07.2015г. на 
Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.201бг. на Кмета 
район”Слатина”, че лек автомобил марка „Опел”, модел „Астра”, цвят чер« 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собстве 
адрес в гр. София, ул. „Цветан Лазаров” № 13, срещу Адм. сграда на 
„Слатина”, като гореописания автомобил представлява ИУМПС на основание пар 
т.7, буква ”в” от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опаз 
чистотата на територията на Столична община/НУОПОЧТСО/ във връзка с чл.32 
„д” от Наредба MI-45/24.03.2000г. на МВР.

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

атина , 
с който 

ета на 
а СО- 
н, без 
ност на 

Борса 
лграф 2, 
ване на 
, буква

Главен

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол №
019738от 15.01.2020г. Констативния протокол № 019738 от !5.01.2020г. е постр 
таблото и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, С 
„Слатина”, бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

авен на 
-районО

Постави :..Д Ш Л 1 М 1 ..Ш § Ш М !й 2 . 
/име, фамилия, подпис/

С в и д е т е л ..
/име, фамилия, подпис/



П РО ТО К О Л  № 136/25.06.2020 г.

основание чл.61.ал.Зот АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел 0МП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019715 от 21.11.2019г. 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 лек автомобил марка „Пежо”, модел „206”, цвят сив, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” пред бл. 17, вх. Д, като гореописания 
автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина /  Петкова на длъжност ^Главен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 019715 
от 21.11.2019г. Констативния протокол № 019715 от 21.11.2019г. е поставен на таблото 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”,



П РО ТО К О Л  № 137/25.06.2020 г.

основание чл.61, ал.З от АПК

Днес, 25,06.2020 г. в го.СосЬия, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел 0МП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район "Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 019679 от 03.02.2020г. с 
които е установено от комисия назначена със Заповед № COl5-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 лек автомобил марка „Форд”, модел „Ка”, цвят сив, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр. София, ул. „Алфред Фон Хумболт” пред № 1, като гореописания автомобил 
представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на 
МВР.

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

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 019679 
от 03.02.2020г. Констативния протокол № 019679 от 03.02.2020г. е поставен на таблото 
и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район „Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

n fi мП р ,
Постави:.....Ш?.
/име, фамилия, подпис/

Свидетел:.
/име, фамилия,тюдпис/



П РО ТО КО Л  №  138/25,06.2020 г.

основание чл.бГ ал.З от АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр. София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход 
№67, подписаната Даниела i Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел С(МП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.’’Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 0020976 от 26.02.2020г. 
който е установено от комисия назначена със Заповед № С015-РД-961/28.07.2015г. на

на СО- 
циошш

Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ16~РД09-491/25.11.2016г. на Кмета 
район”Слатина”, че лек автомобил марка „Ланчиа”, цвят син, без регистра 
номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрес в гр 
София, ул. „Марко Бочар” пред бл. 42, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на 
МВР.

В присъствието на свидетеля -  Ирина i Петкова на длъжност („Главен
експерт” в отдел ИИБ към СО - район „Слатина”, извърши следното:

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 3020976 
от 26.02.2020г. Констативния протокол № 0020976 от 26.02.2020г. е поставен на 
таблото и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, Ср-район 
„Слатина”, бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Постави:
/име, фамилия, подпис/

Свидетел:.
/име, фамилия, подпис/



П РО ТО К О Л  №  139/25.06.2020 г.

основание чл.61. ад.З от АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела' Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел (ЬМП
към СО - район „Слатина”,

Относно; Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул.”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 0020980 от 26.02.2020г. с 
който е установено от комисия назначена със Заповед № СО15-РД-961/28.07.2и15г. на 
Кмета на Столична община и Заповед №РСЛ16-РД09-491/25.11.201бг. на Кмета!на СО- 
раион”Слатина”, че лек автомобил марка „Ауди”, цвят черен, без регистрационни 
номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адре<1 в гр. 
София, ул. „Марко Бочар” пред № 3 -  ЗА, като гореописания автомобил представлява 
ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2ор0г. на 
МВР.

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

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 0620980
от 26.02.2020г. Констативния протокол № 0020980 от 26.02.2020г. е поставен на 
таблото и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, Со|район 
„Слатина”, бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

Постави:. У 
/име, фамилия, подпис/

ЛСвидетел
/име, фамилия^ подпис/



П РО ТО К О Л  № 141/25.06,2020 г.

основание чл.61, ал.З от АПК

Днес, 25.06.2020 г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№67, подписаната Даниела I Тодорова на длъжност „Изпълнител” в отдел ОШП
към СО - район „Слатина”,

Относно: Поставяне на таблото и на сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул,”Шипченски проход” №67 на Констативен протокол № 0020981 от 26.02.2020г. 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 лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”-ку.пе, цвят червен, без 
регистрационни номера, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на 
адрес в гр, София, ул. „Марко Бочар” пред № 3 -  ЗА, като гореописания автомобил 
представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24,03.2000г. на 
МВР,

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

Поставил на таблото и сайта на СО р-н „Слатина”- Констативен протокол № 0Q20981 
от 26.02.2020г. Констативния протокол № 0020981 от 26.02.2020г. е поставен на 
таблото и сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр.София, СО-район 
„Слатина”, бул.”Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 25.06.2020 г.

/llhhiM i //Ля i JПостави:. .„Qbkxfa. кФ/М.,..
/име, фамилия, подпис/ §

Свидетел:..
/име, фамилия, подпис/


