СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА19-РД07-511/23.12.2019 г.
(регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация, чл. 126, ал. 5 и следващите от глава
„Пета“, раздел I на Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за
гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, след
като разгледах административна преписка рег. № СОА19-ВК08-14807/13.11.2019 г., образувана по
искане на кмета на район „Витоша“ с рег. № РВТ19-ТД26-3579/4/13.11.2019 г., по повод постъпило
заявление № РВТ19-ТД26 -3579/05.11.2019 г., до кмета на район „Витоша“, съобразно писмо рег. № 0800-2487/1/12.11.2019 г. на „ГИС София“ ЕООД
I. Н А Р Е Ж Д А М:
Допълвам списъка с адреси, определени с Приложение № 17 от Заповед № РД-091467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на
настоящите и постоянните адреси, като откривам следният адрес, на който може да се извършва адресна
регистрация по постоянен и настоящ адрес:
- район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“, № 72
за попадащите в „Мотелски комплекс Царско село“ еднофамилни жилищни сгради, отразени с
идентификатор
68134.1971.3057.1, 68134.1971.3057.2, 68134.1971.3057.4, 68134.1971.3057.5,
68134.1971.3057.6, 68134.1971.3057.7, 68134.1971.3057.8, 68134.1971.3057.11, 68134.1971.3057.15,
68134.1971.3057.16, 68134.1971.3057.17, 68134.1971.3057.23, 68134.1971.3057.24, 68134.1971.3057.25,
68134.1971.3057.27, 68134.1971.3057.28 попадаща в ПИ с идентификатор 68134.1971.3057 съгласно
КККР, одобрени със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК и
Заповед за изменение № КД-14-22-942 от 20.09.2012 г. на началника на СГКК- София, кв. 126А, 126Б,
126В по плана на м. „ВИТОША ВЕЦ СИМЕОНОВО-ОБСЛУЖВАЩИ ОБЕКТИ НА ОКОЛОВРЪСТЕН
ПЪТ“, с разрешение за ползване № 1109-ПК-1828 от 22.07.2003 г. на ДНСК - гр. София, с
удостоверение за въвеждане в експлоатация № 1/15.09.2003 г. на Главния архитект на Столична
община, и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 383/07.12.2005 г. па Главния архитект нa
Столична община.
II. В Ъ З Л А Г А М:
На кмета на район „Витоша“
1. Да извърши необходимите действия, регламентирани с чл. 126, ал. 6, т. 3, във връзка с чл.
127, ал. 2 и чл. 132, т. 2 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г., като разпореди на основание чл. 133,
във връзка с чл. 132, т. 1 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на длъжностното лице, отговорно
за териториално-селищното устройство в районната администрация, в 3-дневен срок от издаване на
настоящата заповед в изпълнение да изготви Съобщение за откриване на адрес в съответствие с
разпоредбите на чл. 126, ал. 6, т. 3 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г., което да бъде изпратено
незабавно след съставянето на ТЗ ГРАО – гр. София, в съответствие с разпоредбите на чл. 127, ал. 2 от
Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.
2. В 3 (три) дневен срок от издаване на настоящата заповед да уведоми по реда на чл. 61 от
Административнопроцесуалния кодекс заявителя, съгласно заявление рег. № РВТ19-ТД26Заповед за откриване на адрес по НКНПА – ул. „Околовръстен път“, № 72, район „Витоша“.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

3579/05.11.2019 г., чрез изпращане на посочения в същото пощенски адрес с препоръчано писмо с
обратна разписка.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд по постоянния адрес/седалището
на заинтересованите страни, по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването ѝ.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на секретаря на Столична община - за сведение, на
директора на дирекция „Административно обслужване“ – за подготвяне на придружителни писма до
страните, на директора на „Информационно обслужване и технологии“ – за публикуване на
електронния портал на СО в рубрика „Издадени административни актове“.
Чрез СЕОС, с придружително писмо заповедта да се изпрати на кмета на район „Витоша“ – за
изпълнение, на началника на ТЗ ГРАО – гр. София чрез МРРБ, на началника на 06 РУ- СДВР чрез
СДВР, управителя на „ГИС София“ ЕООД – за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кмета на район „Витоша“– СО.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:.............../П/...................
/ДОНЧО БАРБАЛОВ/
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