СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ПОДУЯНЕ"

ЗАПОВЕД
(Регистрационен индекс)

На основание чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата за
придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на
Столична община; чл. 36, ал. 2, т. 7 от Наредбата за изграждане, поддържане и
опазване на зелената система на Столична община
ОПРЕДЕЛЯМ:
Следните места, на територията на район „Подуяне", за разходка на кучета домашни
любимци:
жк. „Суха река"
• Поречието на река „Слатинска"
• Прилежащите площи по ул. „Железни врата";
• Прилежащи зелени площи по бул. „Ботевградско шосе" /от ул. „Ал. Екзарх" до
ул. „Витиня"/
• Прилежащи площи по бул. „Владимир Вазов" 7 от ул. „Петрохан" до ул.
„Витиня";
• Прилежащи площи между бл. №№62, 63 и 106.
жк. „Хаджи Димитър"
• Прилежащи площи по ул. „Резбарска";
• Поречието на река „Владайска";
• Прилежащите зелени площи по бул. „Вл. Вазов" /от ул. „Панайот Хитов" до ул.
„Резбарска"/;
• Прилежащи площи около моста „Чавдар";
• Поречието на Перловска река от бул. „Вл. Вазов" до гробищен парк
„Малашевци".
жк. „Левски", жк. „Левски В" и жк. „Левски Г"
• Прилежащи площи по ул. „Рилска обител";
• Прилежащи площи по бул. „Ботевградско шосе" /от ул. „Витиня" до ул.
„Летоструй'7;
• Прилежащи площи по ул. „Генерал Инзов" в отсечката от ул. „Летоструй" до
бул. „Вл. Вазов";
• Прилежащи площи по бул. „Вл. Вазов";
• Прилежащи зелени площи по ул. „Бесарабия", в участъка под моста на бул.
„Вл. Вазов";
• Зелените площи на жк. „Левски - Г", граничещи с район „Кремиковци".

Съобразно разпоредбата на чл. 11, ал. З, т. 1 и т. З от Наредба № 1 за
обществения ред на територията на Столична община се забранява
разхождането на домашни кучета без надзор, каишка, намордник и прибори за
почистване на екстременти, като собствениците на домашни животни са длъжни
да почистват екстрементите на своите животни.

ЗАБРАНЯВАМ:
Разхождането на кучета домашни любимци на следните места:
• На територията на детски градини и училища;
• На територията на здравни заведения;
• На територията на детски площадки;
• На територията на градски паркове: и градини.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица, чрез
обявяване ,на информационното табло в административната сграда на район
„Подуяне", на сайта на района и предоставяне;на,копие,от нея на представители на
НПО - координатори за район „Подуяне".
Настоящата Заповед отменя Заповед РД 09-297/24.06.2009 г.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на зам. кмета на район „Подуяне", Димитър Сичанов.
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Подписаната Ева Митова - Кмет на район „Подуяне" при Столична Община, при
служебна проверка установих, че е допусната очевидна фактическа грешка в моя Заповед №РД09-118/12.03.2010г., с която на основание чл. 46, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал.2
от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията
на Столична Община и чл. 36, ал.2, т.7 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на Столична Община са определени места на територията на район „Подуяне"
за разходка на кучета - домашни любимци в ж.к „Суха река", ж.к. „Хаджи Димитър", ж.к.
„Левски", ж.к. „Левски В" и ж.к. „Левски Г". Заповедта включва и забранителен диспозитив,
касаещ разхождането на животни на територията на детски градини и училища, здравни
заведения и детски площадки, както и градски паркове и градини без да са посочени времевите
граници. Забраната е рецепирана от императивната норма на чл. 5, ал. 2 от Наредбата за
придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична
Община, отразяваща действието на забраната във времеви граници от 9.00 до 18.00 часа за
градските паркове и градини.
С оглед на констатираното приемам, че е налице очевидна фактическа грешка, която
следва да бъде поправена, поради което и на основание чл. 62, ал.2 от АПК и чл. 46, ал. 4 от
ЗМСМА във връзка с чл. 5 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на
домашни животни на територията на Столична Община,

ИЗМЕНЯМ
Заповед № РД-09-118/12.03.2010 г. на Кмета на Район „Подуяне" в частта й, касаеща забраната
за разхождането на кучета - домашни любимци на територията на градските паркове и градини,
както следва:
На територията на градски паркове и градини за времето от 9.00 до 18.00 часа.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица чрез обявяване
на информационното табло в административната сграда на район „Подуяне", на сайта на района
и представяне на копие от нея на представители на НПО - координатори за район „Подуяне".
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на гл.специалист „ОМП и УБ" Никола
Стоилков.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването^ й чрез СО - Район
„Подуяне" до Административен съд - София град.
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