СТОЛИЧНА ОБЩИНА

(Регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във вр. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на взетите решения на проведеното заседание на Временния оперативен
обшински щаб на 23.12.2020 г., обективиран в Протокол № СОА20-ВК66-8805/21/23.12.2020 г., предвид
въведената извънредната епидемиологична обстановка обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от
2020 г., последно удължена с Решение № 673 на Министерския съвет от 2020 г.), при съобразяване с наложените
ограничения и настоящите климатични условия, след като отчетох надделяващия обществен интерес, с цел
ограничаване на риска от заразяване с КОВИД-19 и опазване здравето на гражданите, създаваме условия за
редуциране на броя на пътуващите с градските автобуси до планината „Витоша“, за да се осигури по-голяма
физическа дистанция, съгласно въведените противоепидемични мерки, като предоставяме възможност за
придвижване със собствен превоз на семейства до природния парк
НАРЕЖДАМ:
1. Забранява се влизането на МПС и ППС с животинска тяга с изключение на електрическите велосипеди,
в неработни дни от 11:00 до 14:00 часа по пътищата в природен парк "Витоша" в следните участъци: от кв.
"Бояна" до "Златните мостове" и от кв. "Драгалевци" до "Щастливеца"
2. Възлагам на директора на Столична дирекция на вътрешните работи, началник-сектор „Общинска
полиция“ при СДВР и директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“:
- да осигуряват реда и пропускателния режим на влизащите МПС/ППС по пътищата в природен парк
"Витоша" в следните участъци: от кв. "Бояна" до "Златните мостове" и от кв. "Драгалевци" до "Щастливеца" и
да осъществяват контрол по спазване на разпореденото с настоящата заповед
- да организират движението и паркирането на МПС/ППС в района на хижа „Алеко“ и местността „Златни
мостове“
- да осъществяват контрол по спазване на разпореденото с настоящата заповед и да оказват съдействие по
отношение опазването на обществения ред.
3. Изпълнителният директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, при необходимост и съобразно
зимната обстановка в неработни дни да осигурява един брой специализиран автомобил за репатриране,
разположен в центъра на кв. „Драгалевци“.
Заповедта да се публикува на официалния Електронен портал на Столична община в рубрика “COVID-19“.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на членовете на временния общински оперативен щаб за превенция и
оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на Коронавирус 2019nCov (COV1D-2019) в обхвата на АИССО - за сведение, на началник-сектор „Общинска полиция“ и директора
на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ - за изпълнение, на зам.-кмета на направление „Дигитализация,
иновации и икономическо развитие“ - за публикуване и на зам.-кмета в направление „Транспорт и градска
мобилност“ - за контрол.
Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на директора на Столична дирекция на
вътрешните работи и изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД -за t
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА :................^
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Съгласувал: К. Кръстев - зам.-кмет на СО
Заповед за забрана влизането на МПС и ППС с животинска тяга, с изключение на електрическите вечусипе^и. в
неработни дни от 11:00 до 14:00 часа по пътищата в природен парк "Витоша"
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