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ЗАПОВЕД 

№ РД-0157 

гр. Смолян, 15.02.2023г. 

 
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

средства приета с ПМС №11 от 15.01.2013г., в изпълнение на процедурата на чл. 72, ал. 5  от 

Наредба №9 за управление на отпадъците в Община Смолян, във връзка с извършена проверка 

от комисия назначена с моя Заповед № РД-1141/04.11.2022г. за  установяване на излезли от 

употреба моторни превозни средства, поставяне на стикери с предписания за преместване от 
терени общинска собственост, неспазване на законосъобразния срок на предписание № 

85/18.10.2022г.  за преместване на ИУМПС, на база издаден Констативен протокол № 

85/18.10.2022г. за техническо състояние на лек автомобил с марка „Пежо“ модел „307“, черен 

цвят, с рег. номер СТ0079ВН, извършена повторна проверка на 19.01.2023г. обективизирана в 

Протокол № 6-АК от 19.01.2023г.; 

НАРЕЖДАМ: 
Да се изпълни принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно 

средство (ИУМПС) – лек автомобил с марка: „Пежо“ модел „307“, цвят: черен, с рег. номер 

СТ0079ВН, паркиран и/или изоставен на адрес: гр. Смолян, ул. „Атанас Шапарданов“, терен 

общинска собственост, със собственик: фирма „Яриса“ ООД, ЕИК: 123618455, със седалище : 
гр. Стара Загора, ж.к Три Чучура – север, бл. 79, ет.9, ап. 67, уведомени чрез поставен стикер с 

предписание за преместване. 

Горепосоченото ИУМПС следва да се транспортира до площадка за временно 
съхранение и последващо разкомплектоване намираща се на адрес: гр. Смолян, ул. „Димитър 

Македонски“ №7. 

Заповедта да се изпълни в срок до 30 дни след влизането й в сила от лицата, с които 

Община Смолян има сключен договор и притежаващи разрешително по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗУО 

за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и последващо 

разкомплектоване на горепосоченото ИУМПС. 

Комисията назначена със Заповед № РД-1141/04.11.2022г. на Кмета на община Смолян 

да изготви и подпише Констативен Протокол за техническо състояние на излязло от употреба 

моторно превозно средство в момента на вдигане на описаното МПС и Констативен Протокол 
за преместване на ИУМПС, да  направи съответно снимков материал при вдигането. 

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Мариана Цекова – зам. кмет  
при Община Смолян. 

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред административен съд 

гр. Смолян. 
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