СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основанн: чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната ад м 1 нистр ция (З.МСМА); чл. 24а, ал. 8, т. 1 от Закона за автомобилните превози
(ЗА П) и подадено заявление № СОА20-ТП 02-194/13.11.2020г., от „Йелоу 333“ АД,
ЕИК 1752064-Т за прекратяване действието на разреш ение за таксиметров превоз:
П РЕКРА ТЯ ВАМ :
Дейс I вието на разреш ение за таксиметров превоз на пътници № 200541/16.06.2020г, за
лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ1077ВС, Киа Сеед, издадено на
„Йелоу 333“ А Д по заявление № СОА20-ТП01 -74/15.06.2020г.,
считано от 13.11.2020г.
1. Д иректорът на дирекция „Транспорт“ да организира отразяването на прекратените
разреш ения във внедрения в дирекцията програмен продукт.
2. Д иректора на дирекция „И нформационни технологии“ да оповести настоящ ата
заповед чрез публик ването и в официалния електронен портал на С толична община, на адрес:
https://w w w .so ia.bg .
3. Нас гояща 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 съобщ ение, изпратено с обратна разписка или
по електронег път. при наличие на персонален профил, регистриран в Информационната
система за сиг 'рно е ектронно връчване.
Чрез АИ ССО , з ню ведта да се насочи на директора на дирекция „Транспорт“ и директора
на дирекция „11нфор мационни технологии“ в Столична общ ина - за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на направление
„Транспорт и градска мобилност“ в С толична община.
Н астоящ ата заповед i
съобщ аването и чрез адмиш

Заповео за прек, атяваие действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници
№ 200 ' 41/16.06 2020г. за лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ1077ВС.
Запоен >та се издава в I (един) екземпляр. След извеждане да се свърже със заявление:
№ СОАЮ-ТПО 1-74/15.06.2020г.

