
 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 
 

№ РКС20-РД09-280 

02.05.2020 г. 
 

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 63, 

ал. 4, във връзка с ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от Закона за здравето, обявеното извънредно положение с 

решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и решението за удължаване 

на неговия срок до 13.05.2020 г. (обн., ДВ на 07.04.2020г.), в изпълнение на Заповед № РД-01-

239/26.04.2020 г. и Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед 

№ СОА20-РД09-1748/02.05.2020 г. на кмета на Столична община, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Разрешава се, считано от 03.05.2020 г., посещението за разходки във всички общодостъпни 

озеленени градски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Район „Красно 

село” - Столична община, между които, но неизчерпателно: 

1. Квартална градина, включваща УПИ I за ЖС, подземен гараж и КОО и УПИ II за 

озеленяване от кв. 22, ж.к. „Лагера“ /до СРС/ с граници: бул. „Цар Борис ІІІ“, ул. „Йосиф Цанков“, 

ул. „Баба Илийца“ и обща площ: 19187 кв.м.; 

2. Квартална градина, включваща УПИ ІІ за озеленяване и спорт и УПИ VIІI за озеленяване и 

спорт от кв. 62, м. „Лагера“ с граници: УПИ І за КЖС, УПИ VІI за трафопост, подземен гараж и 

паркинг, УПИ VI за озеленяване, УПИ ІІІ за училище от кв. 62, м. „Лагера“, ул. „Мокренски проход“ 

и обща площ: 8871 кв.м.; 

3. Квартална градина, включваща УПИ ІІІ за училище, УПИ ІV за спорт от кв. 62, м. „Лагера“ 

с граници: УПИ ІІ за озеленяване и спорт, УПИ VI за озеленяване, УПИ V за трафопост от кв. 62, м. 

„Лагера“, скат, бул. „И. Е. Гешов“, ул. „Мокренски проход“ и обща площ: 11644 кв.м.; 

4. УПИ І за КЖС и озеленяване от кв. 24, м. „Лагера“ с граници: ул. „Баба Илийца“, 

вътрешноквартални улици от три страни и обща площ: 8907 кв.м.; 

5. УПИ І за КЖС и озеленяване от кв. 45, м. „Лагера“ с граници: бул. „Цар Борис ІІІ“, ул. 

„Мъглен“, вътрешноквартална улица, ул. „Троянски проход“ и обща площ: 2264 кв.м.; 

6. УПИ V за ЖС, озеленяване, етажен гараж, подземен гараж и паркинг от кв. 54, м. „Лагера“ 

с граници: ул. „Добротица деспот“, УПИ ІІІ за КЖС, КОО, озеленяване, трафопост, подземни гаражи 

и паркинг, УПИ ІV за складова дейност, вътрешноквартална улица от кв. 54, м. „Лагера“ и обща 

площ: 6037 кв.м.;   

7. УПИ І за КЖС, паркинг и озеленяване от кв. 61, м. „Лагера“ с граници: УПИ ІІ за етажен 

гараж, УПИ ІІІ за научно-изследователски институт от кв. 61, м. „Лагера“, ул. „Хайдушка поляна“, 

ул. „Житница“ и обща площ: 5233 кв.м.; 

8. УПИ І за озеленяване от кв. 52, м. „Лагера“ с граници: бул. „Цар Борис ІІІ“, ул. „Съвет на 

Европа“ (бивша „Черна вода“), ул. „Балканджи Йово“, ул. „Балчик“ и обща площ: 3028 кв.м.; 

9. УПИ ІІ за КЖС и озеленяване от кв. 20, м. „Лагера“ с граници: вътрешноквартални улици, 

ул. „Боговец“, УПИ І за подземен гараж, спорт и озеленяване, с обща площ: 5865 кв.м.; 

10. УПИ І за подземен гараж, спорт и озеленяване от кв. 20, м. „Лагера“ с граници: 

вътрешноквартални улици, ул. „Боговец“, УПИ ІІ за КЖС и озеленяване, и обща площ: 5574 кв.м.; 

11. УПИ І за ЖС, подземен гараж и паркинг от кв. 4, м. „Лагера“ с граници: ул. „Баба 

Илийца“, ул. „Хризантема“, ул. „Хайдушка поляна“, ул. „Балчик“ и обща площ: 5518 кв.м.; 



 

 

 

 

12. УПИ І за подземен гараж и автосервиз от кв. 7, м. „Лагера“ с граници: ул. „Добрич“, ул. 

„Хайдушка поляна“, УПИ ІІ за КЖС, озеленяване и трафопост, УПИ ІІІ за КЖС, КОО и трафопост и 

обща площ: 1196 кв.м.; 

13. УПИ VII за районен парк и озеленяване от кв. 1, м. „Славия“ с граници: бул. „Цар Борис 

ІІІ“, УПИ VIII за „БКС“ разсадник, УПИ III за автогара, бюро за абонаментни карти и билети, 

търговско-административен комплекс и подземен гараж, УПИ V за спортен комплекс и паркинг, 

УПИ X-1194, вътрешноквартални улици, УПИ VI за детски дом и обща площ: 63432 кв.м.; 

14. УПИ VІІ за административен комплекс от кв. 11, м. „Славия“ с адм. адрес бул. „Цар Борис 

ІІІ“ № 124 с граници: УПИ ІІІ-1890 за ЖС, ОО, подземни гаражи и трафопост, вътрешноквартални 

улици и обща площ: 4329 кв.м.; 

15. УПИ ІІІ за озеленяване от кв. 6, м. „Славия“ с граници: ул. „691“, бул. „Цар Борис ІІІ“, ул. 

„Славия, УПИ ІІ за търговски комплекс, подлез, гаражи и автосервиз и обща площ: 7297 кв.м.; 

16. УПИ ІІ за озеленяване от кв. 10, м. „Славия“ с граници: вътрешноквартална улица, УПИ ІІІ 

за КЖС, озеленяване и подземен гараж, УПИ І за КЖС, озеленяване и подземен гараж, кв. 10, м. 

„Славия“ и обща площ: 319 кв.м.; 

17. УПИ І за КЖС, КОО и озеленяване от кв. 5, м. „Славия“ с граници: ул. „Хайдушко 

изворче“, вътрешноквартална улица, ул. „Хайдушка поляна“, ул. „691“ и обща площ: 17853 кв.м.; 

18. УПИ VІІІ за озеленяване от кв. 9, м. „Славия“ с граници: вътрешноквартална улица, УПИ І 

за ЖС, УПИ ІІ за ЖС, УПИ ІІІ за ЖС, УПИ ІV за ЖС, УПИ V за ЖС, УПИ VІ за ЖС, УПИ VІІ за ЖС 

от кв. 9 , м. „Славия“ и обща площ: 6311 кв.м.; 

19. УПИ ІІ за озеленяване от кв. 8, м. „Славия“ с граници: вътрешноквартални улици, УПИ ІІІ 

за ЖС и озеленяване, УПИ І за детска ясла от кв. 8, м. „Славия“ /Дом № 7/ с обща площ: 6200 кв.м.; 

20. УПИ ІІІ за ЖС и озеленяване от кв. 8, м. „Славия“ с граници: вътрешноквартални улици, 

УПИ ІІ за озеленяване, ул. „Славия“ от кв. 8, м. „Славия“ и обща площ: 2764 кв.м.;  

21. Квартална градина/озеленено междублоково пространство, включваща/о УПИ І за КЖС, 

озеленяване, КОО, паркинг и трафопост, УПИ ІІ за КЖС и озеленяване, УПИ III за КОО, клуб и 

трафопост, УПИ IV за ЖС, УПИ V за ЖС и паркинг, УПИ VI за ЖС от кв. 7, м. „Славия“ с граници: 

ул. „Хайдушко изворче“, вътрешноквартални улици и обща площ: 24980 кв.м.; 

22. УПИ I за озеленяване от кв. 299А, м. „ж.к. Бъкстон-север“ с граници: бул. „Цар Борис ІІІ“, 

бул. „Братя Бъкстон“, вътрешноквартална улица и площ: 1805 кв.м.; 

23. УПИ III за ОО, детска площадка и озеленяване от кв. 255А, м. „ж.к. Бъкстон-север“ с 

граници: ул. „Майор Горталов“, вътрешноквартална улица, УПИ III-7, 8, УПИ II-10 и площ: 1399 

кв.м.; 

24. Квартална градина/озеленено междублоково пространство, включваща/о УПИ I за ЖС и 

паркинги и УПИ XIV за озеленяване от кв. 256, м. „ж.к. Бъкстон-север“ с граници: ул. „Майор 

Горталов“, УПИ XV за трафопост, ул. „Чучулига“, ул. „Ген. Суворов“, УПИ XIII-524, 254А, общ., 

УПИ XII-76, 524А, УПИ II-22 и площ: 7729 кв.м.; 

25. УПИ I за ОЖС и хидрофор от кв. 294, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с граници: 

бул. „Т. Каблешков“, бул. „Братя Бъкстон“, ул. „Ладога“, УПИ III за трафопост, УПИ II-1698, 593, 

общ. За магазин, подземен гараж и паркинг и обща площ: 16538 кв.м.; 

26. УПИ XVII за озеленяване от кв. 312, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с граници: 

УПИ IX за ЖС и трафопост, ул. „Завалска китка“, УПИ XV-521, УПИ XVI-522, вътрешноквартална 

улица, ул. „Хубча“ и обща площ: 4074 кв.м.; 

27. УПИ VIII за озеленяване от кв. 312Ж, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с граници: 

вътрешноквартална улица, УПИ I за ОО, паркинг и озеленяване, УПИ II за поликлиника, бул. „Ген. 

Стефан Тошев“, УПИ XII обш., УПИ XIII-500А и обща площ: 4894 кв.м.; 

28. УПИ I за озеленяване от кв. 314А, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с граници: 

вътрешноквартални улици, бул. „Гоце Делчев“, бул. „Дойран“ и обща площ: 4268 кв.м.; 

29. УПИ III за ОЖС и озеленяване от кв. 310В, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с 

граници: ул. „Дечко Йорданов“, УПИ I за ЖС, УПИ II-1669, ул. „Дойран“ и обща площ: 827 кв.м.; 



 

 

 

 

30. УПИ XIII за ОЖС и озеленяване от кв. 312K, м. „ж.к. Красно село-плавателен канал“ с 

граници: ул. „Пирински проход“, УПИ II-194, УПИ I за ЖС, УПИ VII-201, ул. „Дойран“ и обща 

площ: 2201 кв.м.; 

31. Квартална градина, включваща УПИ ІV за озеленяване и спорт и УПИ III за озеленяване и 

детска площадка от кв. 285Б, м. „ж.к. Борово“ с граници: ул. „Родопски извор“, УПИ II за трафопост, 

ул. „Ладога“, УПИ І за ОЖС и паркинг от кв. 285Г, м. „ж.к. Борово“ и обща площ: 4107 кв.м.; 

32. УПИ X за озеленяване и ОО от кв. 322, м. „ж.к. Борово“ с граници: УПИ IX-240, общ. за 

ЖС, ул. „Пирински проход“, УПИ IV-1650, общ., УПИ IX за ЖС, ул. „Дойран“ и обща площ: 1838 

кв.м.; 

33. УПИ XIII за озеленяване от кв. 322, м. „ж.к. Борово“ с граници: УПИ VIII-300 за ОО, ул. 

„Пирински проход“, УПИ IV-1650, общ., УПИ XIV за ЖС и обща площ: 2345 кв.м.; 

34. УПИ XV за озеленяване от кв. 322, м. „ж.к. Борово“ с граници: УПИ IV-1650, общ., ул. 

„Пирински проход“, УПИ XVII за озеленяване, УПИ XVI за ЖС и обща площ: 2631 кв.м.; 

35. УПИ XVII за озеленяване от кв. 322, м. „ж.к. Борово“ с граници: УПИ XV за озеленяване, 

ул. „Пирински проход“, ул. „Солун“, УПИ XVI за ЖС и обща площ: 2216 кв.м.; 

36. УПИ I за озеленяване от кв. 330А, м. „ж.к. Борово“ с граници: УПИ XV за озеленяване, ул. 

„Пирински проход“, ул. „Солун“, УПИ III общ. за ЖС, УПИ II-343, ул. „Браила“, УПИ IV за ЖС и 

ОО и обща площ: 3577 кв.м.; 

37. УПИ I за озеленяване от кв. 288Г, м. „ж.к. Борово“ с граници: ул. „Борово“, ул. „Солун“, 

УПИ XIII-395, вътрешноквартална улица и обща площ: 948 кв.м.; 

38. УПИ I за озеленяване от кв. 141А, м. „ж.к. Бели брези“ с граници: ул. „Кюстендил“, УПИ 

II общ. за ресторант, ул. „Битоля“, ул. „Гребенец“, УПИ II-864, УПИ IV-861, 1319 и обща площ: 3862 

кв.м.; 

39. Квартална градина, включваща УПИ II за озеленяване и УПИ III за озеленяване от кв. 45, 

м. „ж.к. Бели брези“ с граници: бул. „България“, ул. „Нишава“, УПИ I за ЖС, ОО и подземен гараж, и 

площ: 6700 кв.м.; 

40. УПИ I за ОС и ОЖС от кв. 43А, м. „ж.к. Бели брези“ с граници: бул. „България“, ул. 

„Хайдушка гора“, УПИ I за ЖС, ОО и трафопост, и площ: 3260 кв.м.; 

41. УПИ II за озеленяване от кв. 43Б, м. „ж.к. Бели брези“ с граници: бул. „България“, подлез, 

бул. „Гоце Делчев“, УПИ I за ЖС, ОО и трафопост, ул. „Хайдушка гора“ и площ: 4577 кв.м.; 

42. Градски парк, включващ УПИ I за културен дом и парк от кв. 15 и УПИ I за КЖС и 

озеленяване от кв. 16, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: УПИ II за детска градина, ул. „Булаир“, бул. 

„Цар Борис III“, ул. „Тумба“ и обща площ: 61408 кв.м.; 

43. УПИ I за озеленяване, спортно-рехабилитационен център, подземен гараж и обществена 

тоалетна от кв. 35, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: пл. „Ручей“, ул. „Булаир“, ул. „Урвич“, ул. 

„Тумба“, УПИ II за автоматична пералня и обща площ: 13421 кв.м.; 

44. УПИ I за озеленяване от кв. 9, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: ул. „Видлич“, бул. „Цар 

Борис III“, ул. „Добри Христов“, УПИ III за КЖС и паркинг, УПИ II за КОО и обща площ: 1889 

кв.м.; 

45. УПИ II за ЖС и озеленяване от кв. 10, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: бул. „Цар Борис 

III“, ул. „Булаир“, вътрешноквартална улица, УПИ I за административна сграда и обща площ: 3980 

кв.м.; 

46. Квартална градина, включваща УПИ IV за озеленяване и обслужващ обект и УПИ V за 

озеленяване и подземен гараж от кв. 17, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: ул. „Връх Тумба“, 

вътрешноквартална улица, ул. „Булаир“, вътрешноквартална улица, УПИ I за КЖС, озеленяване, 

паркинг и КОО, УПИ IV за хотел, магазини и озеленяване, УПИ III и обща площ: 6411 кв.м.; 

47. Квартална градина/озеленено междублоково пространство, включваща/о УПИ VI за КЖС, 

паркинг и озеленяване, УПИ V за спорт и озеленяване и УПИ IV за ЖС, КОО и паркинг от кв. 25, м. 

„ж.к. Хиподрума“ с граници: бул. „Акад. Е. И. Гешов“, УПИ VII за КОО, ул. „Урвич“, ул. „Софийски 

герой“, УПИ III за КООул. „Поп Тошо“, и обща площ: 4186 кв.м.; 



 

 

 

 

48. УПИ I за ОЖС, кино, паркинг и подземен гараж от кв. 42, м. „ж.к. Хиподрума“ с граници: 

ул. „Григор Начевич“, ул. „Софийски герой“, ул. „Урвич“, бул. „Акад. Е. И. Гешов“ и обща площ: 

9231 кв.м.; 

49. УПИ Х за ЖС, трафопост и озеленяване от кв. 22, м. „Хиподрума“ с граници: ул. „Феликс 

Каниц“, ул. „Сотир Андонов“, ул. „Ами Буе“, УПИ І-28, УПИ ІХ-29, м. „Хиподрума“, и обща площ: 

1634 кв.м.; 

50. УПИ І за подземен гараж, магазин и трафопост от кв. 23, м. „Хиподрума“ с граници: ул. 

„Найден Геров“, ул. „Сотир Андонов“, ул. „Феликс Каниц“, УПИ ІІ-101, УПИ ІІІ-102, УПИ VІІ-110, 

УПИ VІІІ за ЖС с обща площ: 874 кв.м.; 

51. Квартална градина/озеленено междублоково пространство, включваща/о УПИ ІI за ЖС, 

трафопост, подземен гараж и паркинг, УПИ ІV за ЖС, трафопост, подземен гараж и паркинг, УПИ V 

за ЖС и паркинг и УПИ VI за озеленяване, автосервиз и подземен гараж от кв. 6, м. „Хиподрума“, с 

граници: ул. „Кюстендил“, УПИ VІІІ за КОО, УПИ IX за КОО, УПИ XI за общ., УПИ X-621, ул. 

„Нишава“, УПИ I-629, ул. „Погановски манастир“, УПИ III за детска градина, ул. „Видлич“, УПИ VII 

за ЖС и паркинг, и обща площ: 15314 кв.м.; 

52. УПИ І за КЖС, подземен гараж, озеленяване и трафопост от кв. 5, м. „Хиподрума“ с 

граници: ул. „Кюстендил“, ул. „Лерин“, вътрешноквартална улица, ул. „Нишава“ и обща площ: 

13153 кв.м.; 

53. УПИ І за озеленяване, спорт и КОО от кв. 20, м. „Крива река“, с граници: ул. „Даскал 

Манол“, ул. „Константин Иречек“, ул. „Абоба“, бул. „Пенчо Славейков“ и обща площ: 10015 кв.м.; 

54. УПИ VІІ за озеленяване от кв. 15, м. „Крива река“, с граници: ул. „Константин Иречек“, 

ул. „Даскал Манол“, ул. „Виктор Григорович“, УПИ V за ЖС и обща площ: 2908 кв.м.; 

55. УПИ І за озеленяване от кв. 15А, м. „Крива река“, с граници: бул. „Ген. Тотлебен“, ул. 

„Константин Иречек“, ул. „Яков Крайков“, ул. „Виктор Григорович“ и обща площ: 1171 кв.м.; 

56. УПИ І за озеленяване от кв. 19А, м. „Крива река“, с граници: бул. „Ген. Тотлебен“, бул. 

„Пенчо Славейков“, ул. „Яков Крайков“, ул. „Константин Иречек“ и обща площ: 429 кв.м.; 

57. УПИ І за озеленяване от кв. 3А, м. „ж.к. Крива река“ с граници: ул. „Акад. И. Е. Гешов“, 

ул. „Феликс Каниц“, ул. „Благатица“, УПИ II за ЖС и обща площ: 1644 кв.м.; 

58. УПИ І за озеленяване от кв. 8А, м. „ж.к. Крива река“ с граници: ул. „Ами Буе“, ул. „Яков 

Крайков“, УПИ ХІІІ-89 и обща площ: 330 кв.м.; 

59. УПИ ІІ за озеленяване от кв. 6, м. „ж.к. Крива река“ с граници: ул. „Яков Крайков“, УПИ І 

за ЖС и обща площ: 1000 кв.м.; 

60. Градина „Ереван“, УПИ І за озеленяване от кв. 320, м. „Еврейски гробища“ с граници: ул. 

„Дамян Груев“, УПИ ІІ за бензиностанция и клозет, ул. „Т. Бурмов“, ул. „Владайска“, ул. „Ивайло“ и 

обща площ: 4351 кв.м.; 

61. УПИ ІV за озеленяване и трафопост от кв. 100А, м. „Еврейски гробища“ с граници: бул. 

„Ген. Тотлебен“, УПИ ІІI за хотел и етажен гараж, ул. „Йоаким Кърчовски“ и обща площ: 836 кв.м.; 

62. УПИ VI за озеленяване и църква от кв. 309, м. „Център (зона Г-6)“ с граници: ул. „Лайош 

Кошут“, УПИ XIX за трафопост, УПИ XIII-14, УПИ XII-15, УПИ XI-16, УПИ XVII-17, УПИ XVI-2, 

УПИ I-3, УПИ II за църква, УПИ X-8, УПИ VII-9, УПИ IX-11 и обща площ: 3594 кв.м.; 

63. УПИ XV за озеленяване от кв. 335, м. „Център (зона Г-6)“ с граници: ул. „20-ти април“, 

УПИ XVI-3, УПИ XIX-18, 19 за църква, УПИ XVII-20, 21, УПИ XXI-11 и обща площ: 656 кв.м.; 

64. Озеленена площ на пл. „Руски паметник“.  

 

II. Посещението в посочените озеленени пространства по т. I се отнася за деца до 12- годишна 

възраст (препоръчително), задължително с техните родители или членове на техните семейства, но 

не повече от двама възрастни, бременни жени, индивидуално спортуващи и собственици на домашни 

кучета, но не повече от един. 

 



 

 

 

 

III. Разходките в посочените озеленени пространства по т. I следва да се извършват по начин, 

непозволяващ струпване на хора и осъществяване на пряк контакт между различни семейства и 

индивидуално посещаващи парка лица.  

  

IV. Родителите с деца, респ. членовете на техните семейства, но не повече от двама възрастни 

и бременните жени могат да се разхождат в посочените озеленени пространства по т. I във времевия 

интервал между 09:30 и 18:30 часа, а индивидуално спортуващите и собствениците на домашни 

кучета – от 06:00 до 09:30 и от 18:30 до 21:00 часа.  

 

 V. Във времевия интервал от 21:00 до 06:00 часа достъпът до посочените озеленени 

пространства по т. I е строго забранен. 

 

VI. Задължителните правила, които следва да се спазват при посещението в посочените 

озеленени пространства по т. I са: 

1. Да се спазва дистанция от минимум 2,5 м. между различните семейства и индивидуално 

посещаващите ги лица; 

2. Осъществяването на необходим контакт между лицата, които се намират на територията на 

посочените озеленени пространства по т. I, да се извършва с помощта на предпазна маска или друго 

средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал и т.н.); 

3. Влизането в посочените озеленени пространства по т. I да се осъществява само от изрично 

определените за това места; 

4. Да се използва повод при разходка на домашните животни; 

5. Да не се посещават посочените озеленени пространства по т. I при проява на симптоми на 

заболяване; 

6. Посещението на посочените озеленени пространства по т. I да се преустановява 

своевременно при наличие на много посетители и/или струпването на множество хора на едно и 

също място; 

7. Разрешеният престой в посочените озеленени пространства по т. I е не повече от два часа; 

8. Лицата по т. II трябва да се движат през цялото време, докато се намират на територията на 

посочените озеленени пространства по т. I; 

9. Евентуално възникналите отпадъци при посещението в посочените озеленени пространства 

по т. I да се изхвърлят в контейнери извън тяхната територия. 

 

 VII. При посещение в посочените озеленени пространства по т. I се забранява: 

1. Събирането на деца и възрастни от различни семейства; 

2. Използването на детски и спортни съоръжения; 

3. Игрите на деца в група и с общи играчки; 

4. Стоенето на едно място, сядането на пейки, бордюри и други подобни, сядането на тревата 

и правенето на пикник; 

5. Употребата на алкохол. 

 

VIII. Заповедта да се съобщи на Началника на 06-то РУ към СДВР, за оказване на съдействие 

и създаване на необходимата организация за контрол на описаните по-горе мерки. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете, секретаря и старши 

експерт ОРУОМПЗБ и завеждащ РКИ на района. 

 

Чрез деловодната система „Акстър“ копие от настоящата заповед да се връчи за сведение и 

изпълнение на заместник-кметовете, секретаря и старши експерт ОРУОМПЗБ и завеждащ РКИ на 

района. 



 

 

 

 

 

Настоящата заповед да се обяви по подходящ начин на жителите на района, в това число: да се 

постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда с адрес „бул. Цар 

Борис III“ № 124 и да се публикува на официалната електронна страница на район „Красно село“ - 

Столична община, както и да се изпрати за сведение в Столична община. 

 

 

 

 

             X 

 

РОСИНА СТАНИСЛАВОВА 
 

             Кмет на Район „Красно село“ 

                          Столична Община 
 

 


