
 

ЗАПОВЕД 
 

рег. № РКС22-РД09-205/08.04.2022 г. 

 

Като взех предвид необходимостта от приемане на неотложни мерки за подобряване и 

възстановяване на околната среда, множеството констатации за зачестило пренебрежително 

отношение към чистотата на територията на район „Красно село“- Столична община, с оглед 

предотвратяване и преустановяване на нарушения, свързани с поддържането на обществения 

ред, благоприятни условия за живот и за осигуряване здравето на гражданите, на основание 

разпоредбите на чл. 46, ал. 1, т. 5 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка със Заповед № СОА20-РД09-1441/05.03.2020 г. на Кмета на 

Столична община, чл. 65 и чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 19, ал. 3, т. 15 

от Закона за управление на отпадъците, чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 69 от Наредбата за управление 

на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община на 

СОС/2015 г.,  

НАРЕЖДАМ 

 

всички собственици, ползватели и лица, които фактически владеят или държат 

недвижими имоти или части от тях на територията на район „Красно село“- Столична община 

незабавно да извършат оглед, а в последствие и периодични проверки на тяхното състояние, 

като своевременно предприемат и съответните мерки за изпълнение на законовите си 

задължения за поддържането им в изискуемия изряден чист вид.    

 

 В същата връзка напомням, че според разпоредбите на чл. 67, ал. 2 от Наредбата за 

управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична 

община на СОС/2015 г., в сградите, с режим на етажна собственост, за изпълнение на 

посочените задължения по чл. 67, ал. 1, отговорност носят техните редовно избрани 

представители (управители, председатели).“.       

 

За всяко установено нарушение на приложимите законови разпоредби (в това число и 

бездействие от страна на законово задължени лица) – да се предприемат съответни 

административно-наказателни мерки по реда на действащата нормативна уредба. 

 

Настоящата заповед да се публикува незабавно на официалната електронна страница 

на района (https://www.krasnoselo.net/).  

 Контролът по изпълнението ѝ възлагам на инж. Първолета Жекова, Началник на отдел 

„ОВОССК“ в район „Красно село“-СО. 

 

Настоящата заповед подлежи на оспорване в едномесечен срок от съобщението за 

издаването ѝ пред Административен съд София - град. 

 

        /П/ 

 

РОСИНА СТАНИСЛАВОВА   

Кмет на район „Красно село“-Столична община 

https://www.krasnoselo.net/

