СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
2020г.
(Регистрационен индекс, дата)

София

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 заявление от „Радио СВ такси“ ООД, ЕИК 121230895 за прекратяване действието на
разрешение за таксиметров превоз:

ПРЕКРАТЯВАМ:
Действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници № 204579/17.12.2019г, за
лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 5278 МК, Киа Сеед, издадено на
„Радио СВ такси“ ООД по заявление № СОА19-ТД26-16924/16.12.2019г.,
считано от 11.03.2020г.

1. Директорът на дирекция „Информационни технологии“ да оповести настоящата
заповед чрез публикуването и в официалния електронен портал на Столична
община, на адрес: https://www.sofia.bg/.
2. Директорът на дирекция „Административно обслужване“ да връчи копие от
настоящата заповед по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) - с писмено съобщение, изпратено с обратна разписка на адреса за
кореспонденция, посочен в Търговския регистър, на „Радио СВ такси“ ООД,
гр. София, район Лозенец, жк. Кръстова вада, ул. „Асен Найденов“ № 9.
3. Директорът на дирекция „Транспорт“ да организира отразяването на прекратените
разрешения във внедрения в дирекцията програмен продукт.
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК в четиринадесетдневен
срок от съобщаването и чрез административния орган пред Административен съд София-град.
Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови
друго.
Чрез АИССО, заповедта да бъде сведена до знанието на: директора на дирекция
„Транспорт“ в Столична община, директора на дирекция „Административно обслужване“ в
Столична община, директора на дирекция „Информационни технологии“ в Столична община за изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на направление
„Транспорт и градска мобилност“ в Столична община.
__

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

(ЙОРДАНКА

Заповед за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници.
Заповедта се издава в /(един) екземпляр — за издателя (за класиране в УАСО) и се насочва/изпраща,
както е указано в документа. След извеждане да се свърже със заявление:
№ СОА19-ТД26-16924/16.12.2019г.

