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ДО 

Г-Н КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА „КАВАС ТРАНС“ ЕООД 

ул. „Николай Хрелков“, № 29А, бл. 41, вхл Б, ет. 2, ап. 6 

кв. Горна баня, район „Овча купел“ 

п.к. 1614, гр. София 

Относно: стикиране на изоставено/излязло от употреба МПС (ИУМПС) 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЕВ, 

Уведомяваме Ви, че на 05.08.06.2021 г. в изпълнение на чл. 46, ал. 2 от Наредбата за 

управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на 

Столична община (Наредбата) е поставен стикер-предписание на товарен автомобил с марка: 

ИВЕКО 40 Ц 12  с  ДК № СВ 1454 МА, цвят БЯЛ,  
паркиран в гр. София, Дружба 1, ул. „Мюнхен“ № 14, 

собственост на „КАВАС ТРАНС“ ЕООД с ЕИК 204878442 по справка на Сектор „Пътна 

полиция“-СДВР. 

Комисия е установила, че горепосоченото МПС е било паркирано и/или изоставено на 

посочения адрес и е излязло от употреба поради незаверен знак за технически преглед след 

11.2020 г. съгласно изискванията на § 2, т 7 от допълнителните разпоредби на Наредбата: 
„7. "Излязло от употреба МПС" (ИУМПС) е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия: 

б/ моторното превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от 

Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на 

техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;“ 

На основание чл. 18а, ал. (9) от Административно – процесуалния кодекс, копие от 

констативния протокол можете да получите на административния адрес на Столична община 

– Район „Искър“: п.к. 1592, гр. София, бул. „Кр. Пастухов“, № 18, ет. 3 ст. 313, в работно 

време в едноседмичен срок от датата на получаване на настоящото уведомление. 

Документите се считат за връчени след изтичане на този срок.  

В случай, че в тримесечен срок от поставянето на стикер-предписанието, определен в 

чл. 46, ал. 3 от Наредбата, автомобила не е преместен на територия, която не е общинска или 

държавна собственост или не е преминал на задължителен годишен технически преглед, в 

изпълнение на чл. 46, ал. 5 от Наредбата ще бъде издадена заповед за принудително 

преместване на ИУМПС до център за разкомплектоване за сметка на собственика му.  

На собствениците на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване, 

контролните органи по тази наредба съставят акт за установяване на административно 

нарушение по нормативните актове, които са нарушени, като се спазят изискванията на 

Закона за административните нарушения и наказания. 

РАЙОН „ИСКЪР“ 
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