
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 № 310  
/31.08.2022г.

основание чл.61, ад.З от АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход" 
№ 67, подписаната Даниела ” Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община — район
"Слатина”, бул. "Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028846 от 
10.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район "Слатина", че лек автомобил марка „Рено” , модел „Канго”, 
цвят зелен, с per. № СВ 8758 АТ, е паркиран на улица - имот публична общинска 
собственост на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” зад вх. Б на бл. 31 В, 
като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, 
буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка F i Китина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърпш следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 028846 от 10.02.2022г.

Констативния протокол № 028846 от 10.02.2022г., е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина " 
-С О , бул. "Шипченски проход" № 67, в 9:00 маса на 31.08.2022г.

А / 1

Поставил:.......
/име, фамил” ~

А"

: л
г

/

Свидетел:..^., ..................................
/име, фамилия^рЩгак:/

http://so-sIatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


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-statina.org_________________

ПРОТОКОЛ № 311  
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина” :

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район
"Слатина”, бул. "Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028844 от 
10.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г, 
на Кмета на СО -  район "Слатина”, че лек автомобил марка „Форд”, модел 
„Мондео”, цвят светло сив, с per. № С 3325 НТ, е паркиран на улица - имот 
публична общинска собственост на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” 
пред вх. А на бл. 31 В, като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на 
основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст. специалист Асенка Г i Китина в отдел
ДЛ към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 028844 от 1О.02.2022г.

Констативния протокол № 028844 от 10.02.2022г., е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина " 
-С О , бул. "Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

Поставил:.................
/име, фамилия, подщвф

Свидетел:
/име, фамилия.

http://so-slatina.org
mailto:info@so-statina.org


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 № 312 
/31.08.2022г.

основание чд.61. ал.З от АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район
’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028843 от 
10.02.2022г„ с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № PCЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Волво”, модел „850”, 
цвят светло сив металик, с per. № СА 5398 ТА, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” пред вх. А 
на бл. 31 Б, като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание 
параграф 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, буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка Китина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 028843 от 10.02.2022г.

Констативния протокол № 028843 от 10.02.2022г„ е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” 
-С О , б у л .’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

/ N

11оставил:........................
/име, фамилия n r » m / 7  i И 7

Свидетел:.......................................................
/име, фамилия,лшдгщс/

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 Н 73;

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

ПРОТОКОЛ № 313
/31.08.2022г.

основание чд .бК ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела ! Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район
”Слатина”, бул. "Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033403 от 
21.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район "Слатина”, че лек автомобил марка „Ф иат” , модел 
„Дукато”, цвят червен, с per. № СА 6379 КК, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, бул. „Ш ипченски проход” срещу № 
19, като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, 
буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст. специалист Асенка 1 t Китина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 033403 от 21.02.2022г.

Констативния протокол № 033403 от 21.02.2022г„ е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” 
-С О , бул. "Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

А

и

Поставил:....................... t ...... /...
/име, фамилия, н о щ ^ и ^ У / л

Свидетел:.......
/име, фамилия.

1
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1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 И 73; 
http://so-sIatina.org; e-mail: info@so-slatina.org

СТОЛИЧНА ОБЩИНА Ш ’ РАЙОН „СЛАТИНА”
V А Д

ПРОТОКОЛ № 314 
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход" 
№ 67, подписаната Даниела ] Тодорова на длъжност „Гл. специалист" в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина":

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община — район
"Слатина", бул. "Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028847 от 
10.02.2022г„ с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район "Слатина", че лек автомобил марка „Тойота", модел 
„Авенсис", цвят сив, с per. № СА 9169 ТА, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” пред бл. 38, 
вх. Б, като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, 
буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст. специалист Асенка ] /итина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина" - Констативен 
протокол № 028847 от 10.02.2022г.

Констативния протокол № 028847 от 10.02.2022г„ е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина " 
-  СО, бул. "Шипченски проход" № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

Поставил:....................
/име, фамилия, подпис/^

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

http://so-sIatina.org
mailto:info@so-slatina.org


1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 П 73; 
_________________ http://$o-$Iatina.org; e-mail: info@so-siatma.org_______________________

СТОЛИЧНА ОБЩИНА |Щ |  РАЙОН „СЛАТИНА”

ПРОТОКОЛ № 315
/31.08.2022Г.

основание чл.бК ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела ' Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община — район
’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 0033402 от 
21.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Пежо”, модел „J5 
Каравана”, цвят бежов, с per. № СА 6027 HP, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, вътр. двор на ул. „Гео Милев” № 19 Б, 
като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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 чд.32, 
буква „д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст. специалист Асенка F . Китина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на CQ р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 033402 от 21.02.2022г.

Констативния протокол № 033402 от 21.02.2022г., е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” 
-С О , бул .’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

1

Поставил:........................ .....  -
/име, фамилия^ полиис/ J r '  V

С ви дете л :........ \ к . .......г......... i.........
/име, фамилия, п4дпйс/:

http://$o-$Iatina.org;_e-mail:_info@so-siatma.org


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 № 316  
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.З от АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Г i Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел 
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район
’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033401 от 
21.02.2022г„ е който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Ф орд”, модел 
„Мондео”, цвят черен, с per. № СА 1571 ТВ, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, на ул. „Постоянство“ срещу бл. 266, 
като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 2, т. 7, 
буква ”6” 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 -  ст.специалист Асенка ' i Китина в отдел
ДД към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 033401 от 21.02.2022г.

Констативния протокол № 033401 от 21,02.2022г„ е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” 
-С О , бул .’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

Поставил:..............................
/име, фамилия пл,тпг ^ /

Свидетел: .р....
/име, ф амилия^недпис/

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org


1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
http://so-slatina.org; e-mail: i n f o @ s o - s la t in a .o r g ________________

СТОЛИЧНА ОБЩИНА JfSP| РАЙОН „СЛАТИНА”

ПРОТОКОЛ № 317
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина*', бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район
’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 028849 от 
10.02.2022г., с който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 
/28.07.2015г. на Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. 
на Кмета на СО -  район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Ф иат” , модел „Мареа”, 
цвят зелен металик, с per. № СА 3431 КМ, е паркиран на улица - имот публична 
общинска собственост на адрес в гр. София, ул. „С латинска” срещу бл. 45, като 
гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от 
Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка Китина в отдел
Д Д к ъ м К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен 
протокол № 028849 от 10,02.2022г.

Констативния протокол № 028849 от 10.02.2022г„ е поставен на таблото и 
сайта за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” 
-  СО, бул .’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

}

Поставил:............................  ... 7.
/име, фамилия, подд1иеС^<Г /  л л

Свидетел:....
/име, фамилияГ

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


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 № 318  
/31.08.2022г.

основание чл.бКал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община ~ район ’’Слатина”, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033414 от 22.02.2022г„ с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. на Кмета на СО -  
район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Алфа Ромео” , модел „166”, цвят хромово 
зелен металик, с per. № СВ 3294 АС, е паркиран на улица - имот публична общинска 
собственост на адрес в гр. София, ул. „Галилео Галилей” странично на ТЦ 
„Галакси“, като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 
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, буква 
„д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля “ Ст.специалист Асенка Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” ~ СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№033414 от 22.02.2022г.

Констативния протокол № 033414 от 22.02.2022г., е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” — СО, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г. л

Поставил:..............................
/име, фамилия, подДис/jf

Свидетел:....
/име, фамил

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org


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 № 319 
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.З от АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела t Тодорова на длъжност „Гл, специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033410 от 22.02.2022г„ с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. на Кмета на СО -  
район’’Слатина”, че лек автомобил марка „Варбург”, модел „1.3”, цвят бежов, с per. № 
СА 7521 АХ, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрес в гр. 
София, ул. „Христо Чер но пее в” странично бл. 6, като гореописаният автомобил 
представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля — ст.специалист Асенка 1 Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№033410 от 22.02.2022г.

Констативния протокол № 033410 от 22.02.2022г., е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” -  СО, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

■//

Поставил:...........................
/име, фамилия, под*™071 ...... .................т

С видете л:.............
/име, фамилия, подпис/ 1г  I

http://so-slatina.org
mailto:info@so-slatina.org


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 № 320
/31.08.2022г.

основание чл.бК ал.З от АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033413 от 22.02.2022г„ с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. на Кмета на СО -  
район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Рено” , модел „Лагуна В 56”, цвят тъмно 
зелен металик, с per. № С 6264 МН, е паркиран на улица - имот публична общинска 
собственост на адрес в гр. София, ул. „Коста Лулчев” странично бл. 158, като 
гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от 
Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” — СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№ 033413 от 22.02.2022г.

Констативния протокол № 033413 от 22.02.2022г., е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” -  СО, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

Поставил:..........  ■..................
/име, фамилия, подпи^С/// #

Свидетел:.......
/име, фамилия

//

подпис/ г

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


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 № 321 
/31.08.2022г.

основание чл.бН ал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район "Слатина”, бул. "Шипченски проход" 
№ 67, подписаната Даниела “ Тодорова на длъжност „Гл. специалист" в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина":

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район "Слатина", 
бул. "Шипченски проход" № 67, на Констативен протокол № 033412 от 22.02.2022г., с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.1 1.2019г. на Кмета на СО -  
район "Слатина", че лек автомобил марка „Опел”, модел „Кадет” , цвят бял, с per. № 
СА 1908 MB, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрес в гр. 
София, ул. „акад. Никола Обрешков” пред бл. 143, вх. А, като гореописаният 
автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от Наредба №1- 
45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка ' Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№ 033412 от 22.02.2022г.

Констативния протокол № 033412 от 22.02.2022г., е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина " -  СО, 
бул. "Шипченски проход" № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

/У

Поставил:....................................
/име, фамилия, подпис/ л

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

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ( Щ

ПРОТОКОЛ № 322
/31.08.2022г.

основание чд.бКал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’’Слатина”, бул. ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела ] Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033422 от 24.02.2022г., с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. на Кмета на СО — 
район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Пасат”, цвят тъмно 
син, с per. № СО 9195 АС, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост 
на адрес в гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” пред бл. 24, вх. В, като 
гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква „д” от 
Наредба №М5/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка I Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№ 033422 от 24.02.2022г.

Констативния протокол № 033422 от 24.02.2022г„ е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” -  СО, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31,08.2022г.

/\/ \

Поставил:.......................
/име, фамилия, подпи^

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

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” N° 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

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

ПРОТОКОЛ № 323 
/31.08.2022г.

основание чл.бКал.Зот АПК

Днес, 31.08.2022г. в гр.София, СО - район ’'Слатина”, бул, ’’Шипченски проход” 
№ 67, подписаната Даниела : Тодорова на длъжност „Гл. специалист” в отдел
УКРДЖСТР към СО - район „Слатина”:

Относно: Поставяне на таблото и сайта на Столична община -  район ’’Слатина”, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, на Констативен протокол № 033428 от 02.03.2022г„ с 
който е установено от комисия, назначена със Заповед № С015-РД-961 /28.07.2015г. на 
Кмета на Столична Община и Заповед № РСЛ19-РД09-366/18.11.2019г. на Кмета на СО -  
район ’’Слатина”, че лек автомобил марка „Тойота” , модел „Карина”, цвят сив, с per. 
№ С 4278 HP, е паркиран на улица - имот публична общинска собственост на адрес в гр. 
София, бул. „Ш ипченски проход” и ул. „Александър Жендов“ -  общински паркинг, 
като гореописаният автомобил представлява ИУМПС на основание параграф 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, буква 
„д” от Наредба №1-45/24.03.2000г. на МВР.

В присъствието на свидетеля -  ст.специалист Асенка l Китина в отдел ДД
към К - район „Слатина” -  СО, извърши следното:

Постави на таблото и сайта на СО р-н „Слатина” - Констативен протокол 
№ 033428 от 02.03.2022г.

Констативния протокол № 033428 от 02.03.2022г„ е поставен на таблото и сайта 
за обявления, съобщения и призовавания на адрес: гр. София, район „Слатина ” -  СО, 
бул. ’’Шипченски проход” № 67, в 9:00 часа на 31.08.2022г.

Поставил:.............................. .
/име, фамилия, подпис/ ^

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

■М̂
 I

http://so-slatina.org;_e-mail:_info@so-slatina.org

