
Заповед за отмяна на Заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. на кмета на Столична община.  

Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ СОА20-РД09-1747/01.05.2020 г. 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 5 от Закона за здравето, обявеното с 

решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и 

решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., (обн., ДВ на 07.04.2020 г.), и в изпълнение на  

Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Считано от 03.05.2020 г. отменям Заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. на кмета на 

Столична община.  

2. Считано от 03.05.2020 г. се разрешава посещението в Природен парк „Витоша“. 

3. Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи съвместно с началникът на сектор 

„Общинска полиция - СДВР“ и директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при СО да 

създадат необходимата организацията за движение и паркиране на моторни превозни средства от кв. 

„Драгалевци“ до м. „Морените“ и от кв. „Бояна“ до м. „Златните мостове“, м. „Ветровала“ и м. 

„Офелиите“.  

3.1. За нуждите на организацията на движението и паркирането по т. 3, във времевия интервал 

между 11.00 ч. и 14.00 ч. тези пътища остават затворени за движение на  МПС в посока Природен 

парк „Витоша“. 

4. До Природен парк „Витоша“  да се допускат МПС, превозващи хора с увреждания и 

трудноподвижни хора. 

5. Посещенията на хижи и други туристически обекти, намиращи се на територията на 

Природен парк „Витоша“ остават забранени. 

6. Посещенията в Природен парк „Витоша“ да се осъществяват при стриктно спазване на т.1 

от Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването. 
 

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Столична дирекция на 

вътрешните работи, началника на сектор „Общинска полиция - СДВР“ и  директора  на дирекция 

„Аварийна помощ и превенция“.  
 

 Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община в рубрика 

„COVID-19.  

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на СО, 

на директорите на дирекции и на началниците на самостоятелни отдели в СО – за сведение,  на 

началника на сектор „Общинска полиция – СДВР“ и директора на дирекция „Аварийна помощ и 

превенция“ – за изпълнение, на зам.-кмета на направление „Дигитализация, иновации и 

икономическо развитие – за публикуване.  

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на областния управител на 

област София и на кметовете на райони на СО – за сведение, на директора на Столична дирекция на 

вътрешните работи – за изпълнение.  

  

                    КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:……….…….../П/……………….. 

                                                                                                 /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/ 

 

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 


