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София
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администр дия (ЗМСМА); чл. 24а, ал. 8, т. 1 от Закона за автомобилните превози
(ЗАП) и подадено заявление № СОА20-ТП02-192/13.11.2020г, „0,К ЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД,
Е Ж 831607337 за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз:
ПРЕКРАТЯВАМ:
Д ейавието а разрешение за таксиметров превоз на пътници № 200971/18.11.2019г, за
лек таксиметров авт мобил с регистрационен № СА7889ХМ, Фолксваген Кадди, издадено на
„0,КЕЙ СУПЕРТРА1 1C“ АД по заявление № СОА19-ТД26-14931/15.11.2019г.,
считано от 13.11.2020г.
1. Директор' г на дирекция „Транспорт“ да организира отразяването на прекратените
разрешения b i b внедрения в дирекцията програмен продукт.
2. Директора на дирекция „Информационни технологии“ да оповести настоящата
заповед чрез i |ублик. ването и в официалния електронен портал на Столична община, на адрес:
https://www .sufia.bg/.
3. Настояща ;i заповед да се сведе до знанието на заинтересованото лице по реда на чл.
18а, във вр. с чл. 61. ал.1 от АПК чрез писмено съобщение, изпратено с обратна разписка или
по електронен път, при напичие на персонален профил, регистриран в Информационната
система за сигурно електронно връчване.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Транспорт“ и директора
на дирекция „11нфор ационни технологии“ в Столична община - за изпълнение.
Контрол по и ггьлнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на направление
„Транспорт и I радскп мобилност“ в Столична община.
Настояш .та заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в 14- дневен срок от
съобщаването и чрез административния орган пред Административен съд София-град.

Заповео ia прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
№ 200971/18.1 !.2019г.. за лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 7889ХМ.
Заповс >та се и <дава в 1 (един) екземпляр. След извеждане да се свърже със заявление:
№ СОА19-ТД26-14931/15.11.2019г

