
 

 

 

ЗАПОВЕД 

№ 905 

гр. Перник 31.05. 2021г. 

 

 

     На основание чл. 44 ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, чл.16, ал.1, т.2 от Наредбата за излезлите от употреба моторни 

превозни средства, чл.54 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на 

Община Перник и във връзка с извършена проверка от комисия, определена с моя Заповед 

№ 327/12.03.2020 година относно констатиране на местоположението на излезли от 

употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, установих, че в резултат на извършена 

проверка на комисията на 23.02.2021 година е съставен констативен протокол № 0000317 за 

техническото състояние на ИУМПС – лек автомобил марка:  „Тойота“,  цвят:  черен,  с  

рег.№ РК 0840 ВК. 

     Комисията е установила, че горепосоченото ИУМПС е било паркирано и/или 

изоставено в гр.Перник, ул.„Вардар“ срещу бл.№38 върху терен общинска собственост и е 

излязло от употреба поради това, че: 

 - Не е заверен знака за технически преглед, съгласно &1, т.1, буква „б“ от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за излезли от употреба моторни превозни 

средства. 

              На 23.02.2021 година на автомобила е бил залепен стикер – предписание

 №0000317 за преместване на ИУМПС в тримесечен срок.  

              След извършена повторна проверка на 25.05.2021г. при която е установено, че 

автомобила не е преместен от собственика в установения за това срок за което е съставен 

констативен протокол №0007390 / 25.05.2021г. 

              Съгласно справка, изготвена от Дирекция местни данъци и такси, собственик на 

автомобила е Христина Стефанова Христова , ЕГН 8208213792, с адрес гр.Перник, ул. „ 

Отец Паисий“ бл. №100,вх.Г,ап.89. 

   Въз основа на осъществената контролна дейност, проведената процедура по 

констатиране на техническото състояние на конкретното ИУМПС и поради неизпълнение 

на даденото предписание, в установения за това срок и на основание на чл.44, ал. 2 от 

ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 327/12.03.2020 година, във връзка с чл.16, ал.1, т.2 от 

Наредбата за ИУМПС и чл.55 от Наредба за управление на отпадъците на територията на 

Община Перник  

 

 

                                                           НАРЕЖДАМ: 

 

              1. Да се изпълни принудително преместване на ИУМПС – лек автомобил марка 

„Тойота“, цвят:  черен , с рег .№ РК 0840 ВК, паркиран и/или изоставен в гр.Перник, ул. 

„Вардар“ срещу бл. №38 върху терен общинска собственост. 

              2. Горе посоченото ИУМПС  да се транспортира до центъра за разкомплектоване 

на ИУМПС, притежаващ разрешително №16-РД-237-01/28.02.2020г. по чл.35 от Закона за 

управление на отпадъците, гр.Перник, ул.“Пирин“ №12/А. 

ОО   ББ   ЩЩ   ИИ   НН   АА       ПП   ЕЕ   РР   НН   ИИ   КК   
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            3. Заповедта да се изпълни в 30 дневен срок, след влизането и в сила, от фирма  

„СТАР СКРАП“ ЕООД, притежаваща разрешително по чл.35 от ЗУО, за извършване на 

дейности по събиране, транспортиране, временно съхранение и разкомплектоване на 

ИУМПС  за сметка на собственика на визираното по-горе ИУМПС. 

            4. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл.61 от АПК, както и да 

бъде оповестена на интернет страницата на Община Перник и на информационното табло, 

находящо се в административната сграда на Община Перник на пл.“Св. Иван Рилски„ № 

1“А“. 

            5. Настоящата Заповед да се връчи на Ръководител Звено „Общински инспекторат“ 

и „СТАР СКРАП“ ЕООД за изпълнение. 

        Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Мирослав Стоицев Зам. Кмет 

на Община Перник. 

             

          Настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник  в 

14 /четиринадесет / дневен срок от съобщаването.  

           

 

                 

             

              

 

 

 

   КМЕТ: 

  /СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ/ 

 

 

  Съгласувал: 

  Инж. Мирослав Стоицев 

  Зам.Кмет на Община Перник 

 

  Визирал: 

  А.Алексиева 

  Ст.ю.к. „Правен отдел” 

 

  Изготвил: 

  Гр. Григоров 

  Старши специалист „ ОИ” 

   


