
 

                       ОБЩИНА ВАРНА 
 
             ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ„ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА“ 
 

 

9000 гр. Варна, ул. „Цар Симеон I”  26; тел. +35952/ 820 939; www.varna.bg 
 

    
                                           

 

                                                   
                                                     СЪОБЩЕНИЕ  
                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ  

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
  
 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 
 
МПС-„Фолксваген Джета“,цвят т.зелен-РТВ3912КТ-ж.к.“Възраждане“ бл.14 
МПС-„Фолксваген Голф“,цвят сив,РТВ5187КР-ж.к.“Възраждане“ бл.75 вх.В-Г 
МПС-„Алфа Ромео“,цвят черен,без рег.табели-ж.к.“Възраждане“ бл.76 
МПС-„Пежо Боксер“,цвят бял,РТ-В2837НА-1бр.-ул.“Фантазия“41 
МПС-„ВАЗ 2105“,цвят бежов,РТ-Т4899МТ-ул.“Ана Феликсова“ с/у 31 
МПС-„Опел Вектра“,цвят сив,РТ-В7062РК-1 бр.-ж.к.“Чайка“бл.1 вх.А 
МПС-„Мерцедес С200“,цвят сив,без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„БМВ 320Д“,цвят т.син, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„Алфа Ромео“,цвят сив, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„Форд Фиеста“,цвят червен,РТ-В5169СВ-ул.“Княз Николаевич“до трансф-ра 
МПС-„Фолксваген Голф“,цвят червен,РТ-В8805СН-ул.“Евлоги Георгиев“бл.25 вх.Б 
МПС-„Мазда 626“,цвят т.син,РТ-В2786РХ-ул.“Петра“ бл.2 
МПС-„Фолксваген Туаран“,цвят жълт,РТ-В5738НС-ул.“Емануил Манолов“14 
МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят син,РТ-ТХ4628КХ-ж.к.“Възраждане“ до бл.76 
МПС-„Пежо 205“,цвят син,РТ-В0223КК-ж.к.“Чайка“бл.17 вх.В 
МПС-„Трабант 601“,цвят син,РТ-В4830ВА-ул.“Кап.Георги Боев“зад пощата 
МПС-„Рено Меган“цвят сив, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„Фолклсваген Голф“цвят черен, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„БМВ“,цвят сив, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„Мерцедес“,цвят бордо, без рег.табели-паркинга на КАТ 
МПС-„Опел Астра“,цвят сив,без рег.табели-ж.к.“Възраждане“ бл.76 
 
 
             Уважаеми г-не/г-жо, 
       
             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 
/четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба 
МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  
чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не 
спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  
ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  
за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. 
Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за 
отговорно пазене, ще са за Ваша сметка. 
       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще 
бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.  
        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за 
обявление и интернет страницата на община Варна на  11.05.2020г. 
 

 



 

                       ОБЩИНА ВАРНА 
 
             ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ„ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА“ 
 

 

9000 гр. Варна, ул. „Цар Симеон I”  26; тел. +35952/ 820 939; www.varna.bg 
 

    
                                           

 

                                                   
                                                     СЪОБЩЕНИЕ  
                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ  

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
  
 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 
 
МПС-„Ауди“,цвят черен,без рег.табели-бул.“Вл.Варненчик“ 106 
МПС-„Фиат Брава“,цвят св.син,РТ-В1328КТ-ж.к.“Младост“ бл.125 
МПС-„Ланчиа“,цвят бял,РТ-В1619СВ-тл.“Тодор Влайков“53 бл.13 вх.Д 
МПС-„Форд“,цвят син,РТ-В7865СК-ж.к.“Възраждане“ бл.5 вх.4 
МПС-„Фолксваген“,цвят сив,РТ-В0783СТ-ж.к.“Младост“бл.127 вх.5 
МПС-„Опел Тигра“,цвят сив,РТ-В4875НХ-ж.к.“Младост“ бл.119-120 
МПС-„Ауди 80“,цвят сив,РТ-В8850РР-ж.к.“Младост“ бл.152 
МПС-„Рено 19“,цвят червен,РТ-ТХ0670АХ-ж.к.“Възраждане бл.18 вх.4-5 
МПС-„Форд Транзит“,цвят бял,РТ-ТХ8241РХ-ул.“Милосърдие“/ул.“Драгаш“ 
МПС-„Фолксваген Пасат“,цвят черен,РТ-В8731КМ-ж.к.“Трошево“,бл.7 вх.1 
МПС-„Рено Сценик“,цвят бордо,без рег.табели-ж.к.“Младост“бл.105-106 
МПС-„Рено Клио“,цвят червен,без рег.табели-ул.“Ивайло“66/“Тр.Китанчев“ 
МПС-„Мерцедес“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Драгаш“/ул.“Милосърдие“ 
МПС-„Алфа Ромео 147“,цвят черен,без рег.табели-ж.к.“Младост“ бл.148 до вх.2 
МПС-„Ситроен С5“, цвят черен,без рег.табели-ж.к.“Младост“ бл.144 вх.1 
МПС-„Форд Мондео,“цвят сив,без рег.табели-ж.к.“Възраждане“ бл.11 вх.1 
МПС-„Мазда 323“,цвят т.син,РТ-В0373РК-ж.к.“Възраждане“ бл.9 вх.1 
МПС-„Фолксваген Поло“,цвят сив,РТ-В8912КН-ул.“Радост“ бл.2 вх.А 
МПС-„Фолксваген Поло“,цвят бял,без рег.табели-ул.“Трайчо Китанчев“ зад бл.43 
 
 
 
             Уважаеми г-не/г-жо, 
       
             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 
/четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба 
МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  
чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не 
спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  
ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  
за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. 
Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за 
отговорно пазене, ще са за Ваша сметка. 
       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще 
бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.  
        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за 
обявление и интернет страницата на община Варна на  12.05.2020г. 
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                                                     СЪОБЩЕНИЕ  
                               ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ  

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
  
 
 ДО  собствениците на следните моторни превозни средства: 
 
МПС-„Ситроен Ксантия“,цвят син,РТ-В5177СХ-ул.“Роза“бл.17 вх.В 
МПС-„ВАЗ 2103“,цвят зелен,РТ-В8341КС-ул.“Д-р Басанович“ до бл.10 
МПС-„Мерцедес Е200“,цвят т.син,РТ-В6405ВА-ул.“Любен Попов“до боровете 
МПС-„Форд Транзит“,цвят сив,РТ-В2697ВМ-ул.“Сирма войвода“32 
МПС-„Форд Фиеста“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Цар Борис Трети“/ул.“Албатрос“ 
МПС-„Форд Фокус“,цвят син,РТ-В0686НС-1 бр.-ул.Албатрос“3 
МПС-„Рено Трафик“,цвят бял,без рег.табели-ул.“Овеч“ с/у“Майчин дом“ 
МПС- Купе/скелет,цвят черен,без рег.табели-ул.“Света Мина“-Виница 
МПС-„Опел Тигра“,цвят син,РТ-В7042ББ-ж.к.“Чайка“ бл.21 
МПС-„Деу Матис“,цвят син,РТ-В2412СХ-ул.“Ген.Столетов“ зад Общинска полиция 
МПС-„Рено Лагуна“,цвят син,без рег.табели-ул.“Васил Друмев“ 36А 
МПС-„Сааб“,цвят черен,РТ-В0641КН-ж.к“Вл.Варненчик“ бл.216 вх.6 
МПС-„Форд Транзит“,цвят бял,РТ-В9873НК-ул.“Перперикон“с/у“Пром.Енергетика“ 
МПС-„Фолксваген Голф“,цвят черен,без рег.табели-ул.“Перперикон“ с/у ПЕ 
МПС-„Алфа Ромео147“,цвят сив,без рег.табели-ул.“Мургаш“ 
МПС-„Пежо Боксер“,цвят бял,РТ-В7258РМ-ул.“Георги Паспалев“ с/у 8 
 
 
 
             Уважаеми г-не/г-жо, 
       
             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 
/четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба 
МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  
чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не 
спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  
ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  
за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. 
Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за 
отговорно пазене, ще са за Ваша сметка. 
       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще 
бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.  
        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за 
обявление и интернет страницата на община Варна на  13.05.2020г. 
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