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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА19-РД07-513/31.12.2019 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 № СОА19-ВК08-16469/16.12.2019
г, образувана искане на кмета на район „Подуяне“ с рег. № РПД19-ВК08-1205/3/16.12.2019 г., по
повод жалба рег. СОА19-КЦ01-47129/03.10.2019 г., и съобразно Становище рег. № 08-002428/1/19.11.2019 г. на „ГИС София“ ЕООД
I. Н А Р Е Ж Д А М:
Допълвам списъка с административни адреси, определени с Приложение № 6 от Заповед №
РД-09-1467/31.08.2011 г. на кмета на Столична община за включване в Националния класификатор на
настоящите и постоянните адреси, като откривам следния адрес:
-

район „Подуяне“, ул. „Св. Тома Иконописец“ № 1 А

за жилищна сграда с идентификатор 68134.619.5.1 по КККР, одобрени със Заповед № РД-184/09.03.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.619.5 (стар номер УПИ VIII-1079, кв. 3 по плана на м. “ж.к. Левски-ЗОНА В“
по плана на гр. София, с удостоверение за въвеждане в експлоатация № 64/29.01.2019 г. на главния
архитект на Столична община.
II. В Ъ З Л А Г А М:
На кмета на район „Подуяне“:
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 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.
2.1. Да организира изпращането на поименни писмени уведомления, по реда на чл. 18а, ал. 9
вр. чл. 61, ал.1 от АПК, в срок от 7 (седем) работни дни от издаване на настоящата заповед, до
адресно регистрираните лица на адрес: гр. София, район „Подуяне“, ул. „Св. Тома Иконописец“ № 1
за резултата от проведеното производство, респективно откриването на административен адрес: гр.
Заповед за откриване на адм. адрес по НКНПА – ул. „Св. Тома Иконописец“ № 1 А– район „Подуяне“
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

София, район „Подуяне“, ул. „Св. Тома Иконописец“ № 1 А. Уведомленията следва да съдържат
изчерпателна информация за възможността за заявяване на нов постоянен адрес, съобразно
местоположението на жилището в МЖС, респективно за произтичащите от същото задължения по чл.
9, ал. 2 от Закона за българските лични документи.
2.1.1 В уведомлението да бъде разяснено на заинтересованите лица, че предприемането на
горните действия е инструктивно и неизпълнението му няма да доведе до негативни последици за тях
до момента на настъпване на обстоятелствата по чл. 31, ал. 2 от Закона за българските лични
документи.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд по
адрес/седалището на заявителя, по реда на АПК в 14-дневен срок от получаването ѝ.

постоянния

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 „Подуяне“ –
за изпълнение, на началника на ТЗ ГРАО – гр. София чрез МРРБ, на началника на 05 РУ- СДВР чрез
СДВР, управителя на „ГИС София“ ЕООД – за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кмета на район „Подуяне“ – СО.
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:................./П/...................
/ДОНЧО БАРБАЛОВ/
Съгл. Заповед № СОА19-РД5-14017/19.12.2019 г.
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