СТОЛИЧНЛ ОБЩИНА

СОА21-

1

МЖ.г.
София

На основание ня. 44, ат. 1. т. 1. т. 8 и ап. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА); чл. 24а. ал. 8. т. I от Закона за автомобилните превози
(ЗЛИ) и подадено заявление № COA2I-TI 102-23/24.02.2021г.. от „ЕДНО ЕВРО" ЕООД. ЕИК
202882919 за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз:
ПРЕКРАТЯВАМ:

Действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници № 2 1 1961/07.12.2020г, за
лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ3258РВ, Киа Сиид. издадено на
„ЕДНО ЕВРО** ЕООД по заявление № СОА20-ТП01-1545/04.12.2020г.,
счи тан о о т 24.02.20211 .
1. Директорът на дирекция ..Транспорт“ да организира отразяването на прекратените
разрешения във внедрения в дирекцията програмен продукт.
2. Директора на дирекция ..Информационни технологии“ да оповести настоящата
заповед чрез публикуването и в официалния електронен портал на Столична община, на адрес:
hi tps://ww w.sofia.he..
3. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованото лице по реда на чл.
18а. във вр. с чл. 61. ал. I от АПК чрез писмено съобщение, изпратено с обратна разписка или
по електронен нъг, при наличие 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 „Информационни технологии“ в Столична община - за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Транспорт “ в
Столична община.
Настоящата заповед подлс
съобщаването и чрез адмннистра

"
(у ф г& и

;да на АПК в 14- дневен срок от
пррд Административен съд София-град.

Д-Р КРИСТИАН КРЪСТЕВ
Заместиик-кмет на Столич,
Направление „ Транспорт и г

Заповед за прекратяване действието на разрешение за таксиметров ,
пътници Ле
211961/07.12.2020г ш чек таксиметров автомобил с регистрационен Лр СВ325НРВ.
Заповедта се издава в I (един) екземпляр. След извеж дане да се свърже със заявление:

№ СРА20-ТЛ01-1545/04.12.2020?.

