СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
28.10.2021 г .
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На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА); чл. 24а, ал. 8, т. 1 от Закона за автомобилните превози
(ЗАП) и подадено заявление № СОА21-ТП02-168/25.10.2021г., от „ЗАЕДНО В ЕВРОПА ОК
ТАКСИ“ ЕООД, ЕИК 202038005 за прекратяване действието на разрешение за таксиметров
превоз:
ПРЕКРАТЯВАМ:
Действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници № 215248/05.05.2021г. за
лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ2346НМ, Рено Меган, издадено на
„ЗАЕДНО В ЕВРОПА ОК ТАКСИ“ ЕООД, по заявление № СОА21-ТП01-386/29.04.2021г.,
считано от 25.10.2021г.
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:
https://www.sofia.bg/.
3. Настоящата 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 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 подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
съобщаването и чрез административния орган пред Административен съд София-град.
28.10.2021 г.
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Кристиан Кръстев

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Kristian Dimitrov Krastev
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