СТОЛИЧНА ОБЩИНА-Р АЙОН
1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88

"СЕРДИКА

тел:921 80 82; факс:832 20 95, www.serdika.bg

ЗАПОВЕД

На основание чл.46, ал.1, т. 11 от
Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, т. 1 от
Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на животни домашни любимци на територията на Столична община, и в изпълнение на
Заповед № РД-09-1303/25.07.2011г. на Кмета на Столична община:
ОПРЕДЕЛЯМ:
1. Местата за разхождане на домашни любимци на територията на район
„Сердика" както следва:
KB, БЕНКОВСКИ
1. по дигата от ул. „Лазар Михайлов" до ул. "Оралица!
2. ул. „Наука" - от 60 ОУ до ул. „Пробуда"
KB, МАЛАШЕВЦИ
1. зелено пространство между ул. „Училищна", ул. „Сулина", Ул.
„Христо Станишев"
2. края на ул. „Градините" № 3
KB, ОРЛАНДОВЦИ
1. ул. „Димитър Гущанов", ул. „Железопътна" и ул. „252"
2. продължението на ул. „Нешо Бончев" към ул.. „История
славянобългарска"
Ж.К. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА
1 .сервитута на ж.п. линията - от ул. „Щросмайер" до ул.
„Подполоковник Калитин"

Ж.К. БАНИШОРА
1. ул. „Тимок"
2. ул. „Цветан Минков"
3. ул. „Вишовград"- о т страната на депото
4. кучешка градинка зад бл. 16
5. ул. „Странджа" и бул. „Мария Луиза"
6. ул. „Софроний Врачански" - от бул. „Сливница" до ул. „Козлодуй"
7. ул. „Братя Миладинови" от ул. „Струга" до бул. „Мария Луиза"
8. кучешка градинка ул. „Опълченска", при бл. 37
9. дигата на река „Владайска" (северната част на бул. „Сливница")
10. Градинка „Алжир" от страната на ул. „Струга" и ул. „Братя
Миладинови"
11. В западната част на тревната площ между ул." Харалампий
Карастоянов" , блок 53 и блок 57
2. Заповедта да се сведе до знанието на гражданите, чрез поставяне на
видни места на територията на определените места и на информационното
табло в сградата на СО - район „Сердика".
3. Копия от Заповедта да се изпратят до г-жа Мария Бояджийска - зам.
кмет на СО, направление „Зелена система, екология и земеползване" и за
публикуване на интернет страницата на СО.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Никола Онов
- началник отдел „ИИБЕ".
Настоящата Заповед отменя моя Заповед № РД- 0901-172/14.09.2011г.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните
длъжностни лица за сведение и изпълнение.

