СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША”
1618 гр. София, ул. “Слънце” №2

www.raionvitosha.eu

тел. 028187914, факс 028562960

ЗАПОВЕД
№ РВТ20-РД09-47/05.05.2020 г.
На основание чл. 46, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20.03.2020
г., повторно приет на 23.03.2020 г. (обн. ДВ бр. 28 от 24.03.2020 г.) и Решение на Народното
събрание от 03.04.2020 г. (обн. ДВ бр. 33 от 07.04.2020 г.) за удължаване на срока на извънредното
положение до 13.05.2020 г., във връзка с пандемията от COVID-19 и в изпълнение на Заповеди
№ РД-01-239/26.04.2020 г. и № РД-01-248/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и
Заповеди № СОА20-РД09-1748/02.05.2020 г. и № СОА20-РД09-1749/02.05.2020 г. на Кмета на
Столична община,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Разрешава се, считано от 03.05.2020 г. посещението за разходки в градските паркове и
градини, както и в парковите междублокови пространства, находящи се на територията на
район „Витоша“ – СО, в т.ч. на следните локации:
1.1. Градина на бул. Цар Борис III и ул. Райска градина, кв. Княжево;
1.2. Парк „Княжевска борова гора“;
1.3. Градинка на бул. Цар Борис ІІІ, до обръщалото на автобуси № 58 и № 59;
1.4. Парк Воденичница, кв. Бояна;
1.5. Парк, ул. Белите брези и ул. Брезовица, кв. Бояна;
1.6. Парк, УПИ ІІ-за озел., кв. 3, ул. Симеоновско шосе и ул. Каменица, кв. Симеоново;
1.7. Градина на бул. Ал. Пушкин и ул. Вихрен, м. „Павлово-Бъкстон“;
1.8. Градинки с площадки за игра на деца, разположени в междублокови пространства, както
следва:
- ж.к. Бъкстон;
- бул. Александър Пушкин, ул. Иван Сусанин, ул. Купените, м. „Павлово-Бъкстон“;
- ул. Мур, ул. Пирин, ул. Майстор Миленко Радомирец, ул. Майстор Павел от Кримин,
ул. Боянски възход, м. „Манастирски ливади-запад“;
- ул. Княжевска, ул. Огнеборец, ул. Средорек, ул. Миле Попйорданов, ул. Кореняците,
м. Мала кория, ул. Евлия Челеби, кв. Княжево;
- ул. Ралевица, ул. Боянска река, кв. Бояна;
- ул. Ябълкова градина, ул. Христина Морфова, ул. Папрат, пл. Карнобатски проход, пл.
Драган Цанков, ул. Крушова градина, ул. Песнопойка, ул. Лешникова гора, кв.
Драгалевци;
- ул. Св. Мария Магдалина, ул. Симеоновско шосе, ул. Синьо лято, кв. Симеоново;
- ул. Войнишко въстание, ул. Любомир Миланов, с. Владая;
- ул. Цар Симеон I, с. Мърчаево.
2. Посещението в изброените в т. 1 паркове и градини се отнася за деца до 14 – годишна възраст
(препоръчително), придружени от техните родители или членове на техните семейства, но не
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повече от двама възрастни, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на
домашни кучета, но не повече от един.
Разходките в парковите пространства по т. 1 следва да се извършва по начин, непозволяващ
струпване на хора и осъществяване на пряк контакт между различни семейства и
индивидуално посещаващите парка лица.
Родителите с деца, респективно членове на техните семейства, но не повече от двама
възрастни и бременните жени могат да посещават градините и парковите пространства във
времевия интервал от 9.30 ч. и 18.30 ч., а индивидуално спортуващите и лицата, разхождащи
домашни кучета, съответно от 6.00 ч. до 9.30 ч. и от 18.30 ч. до 21.00 ч. (където е приложимо).
Да се използва повод при разходка на домашните животни.
Във времевия интервал от 21.00 ч. до 6.00 ч. достъпът до посочените обекти по т. 1 е строго
забранен.
Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в парковите
пространства по т. 1 са:
7.1. Да се спазва дистанция от минимум 2.5 м между различните семейства и между
индивидуално посещаващите парка лица.
7.2. Лицата, които се намират на територията на посочените в т. 1 паркови пространства, при
необходимост от контакт с други лица, да носят предпазна маска или друго средство,
покриващо носа и устата.
7.3. В описаните в т. 1 паркови пространства да се влиза само от определените подстъпи към
тях.
7.4. Да не се посещават описаните в т. 1 паркови пространства при проява на симптоми на
заболяване.
7.5. Обектите по т. 1 да не се посещават при наличие на много хора, както и да не се допуска
струпването на множество хора на едно място.
7.6. Разрешеният престой в обектите по т. 1 е не повече от два часа.
7.7. Лицата по т. 2 трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията
на парка/градината.
7.8. Отпадъците да се изхвърлят в контейнери извън обектите по т. 1.

8. При посещението в посочените в настоящата заповед обекти се забранява:
8.1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства.
8.2. Използването на детски и спортни съоръжения и пясъчници.
8.3. Игрите на деца в групи и с общи играчки.
8.4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на
тревата и организиране на пикник.
8.5. Употребата на алкохол.
Възлагам на Секретаря на район „Витоша“ да съобщи заповедта на Началника на 06 РУ-СДВР,
за оказване на съдействие и създаване на необходимата организация за контрол на описаните погоре мерки.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-кметовете и на Секретаря на района.
Настоящата заповед да се обяви на жителите на района, да се постави на информационното табло
в административната сграда на ул. Слънце 2, да се публикува на електронната страница на район
„Витоша“, на официалната страница на района в социалните мрежи, както и да се изпрати за
сведение в Столична община чрез СЕОС.
ИНЖ. ТЕОДОР ПЕТКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВИТОША”
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