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На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 63. ад .4 от Закона за здравето в изпълнение на Заповеди №С'ОА20- 
РД09-1485/13.03.202Ог.. А€ОА20-РД09-1487/14.03.2020г. и писмо Ж Ю А20-ВК08- 
4085/19.03.2020г. на Кмета на СО. Заповеди №РД-01 -124/13.03.2020г„ №РД-01- 
131/17.03.2020г. и №РД-01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването във 
връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на Коронавирус (COV1D-2019), въведеното извънредно положение в Република 
България, обявено с Решение от 13.03.2020г. на НС и дадените допълнителни указания 
на Националния оперативен щаб

След анализ на постъпилата информация и сигнали от граждани за събиране и 
посещения на хора на открити пространства на територията на СО-Район 
„Средец“, с цел ограничаване разпространението на Коронавирус (COVID-2019) на 
територията на Столични община:

I. Ограничавам струпването на хора от всички възрастови групи на територията 
на СО-Район „Средец”, както следва:

1. Градинки с детски площадки, разположени между блоковите 
пространства, които се намират в ж.к. „Яворов“ -  м. „Трета извънградска част“, както 
следва:

-  кв.37 зад блок 5;
-  кв.38 между блок 18, блок 22, блок 23, блок 27;
-  кв. 45 между блок 17, блок 21 и блок 26;
-  кв.46 между блок 16, блок 20 и блок 25;
-  кв. 46 между блок 15. блок 19 и блок 24;
-  кв. 40 между блок 6 и блок 7;
-  кв. 41 между блок 7 и блок 8;
-  кв. 42 между блок 8 и блок 9;
-  кв. 43 между блок 9 и блок 10;
-  кв.44 между блок 10 и блок 11;
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-  кв.17 пред блок 12А и блок 12Б;
-  кв. 19А между блок 77 и бл. 78;
-  кв. 39 У1 11 1 11. ул. Вл. Василев /Хулио Паленция/.

2. Градинки е детски площадки, намиращи се в зелените площи в ж.к.
„Яворов/'- м. ..Трета извънградска част“, както следва;
- Детска площадка „Леонардо да Винчи“;

Площад „1 юртугалия“.

3. Градинки е детски площадки, намиращи се в централна градска част,
както следва:

„Княжеска градина“ ;
Градинка „Такев“;

- Детска площадка „Градската градина“ -  2 /две/ площадки/;
Градина „С в. Седмочисленици“;

- Детска площадка „Слончето“- парк „Княз Борисова градина“;
Градинка ..Равин Гавриел“ /ул. „Алабин“, ул. „Калоян“, ул. „Позитано“/,
м. „Центъра".

II. Да се спазва и събл юдава дистанция между лицата от най -  малко 1,;5м.

III. Заповедта да се съобщи на Началника на 01 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 зам.-кметовете и на секретаря 
н а района.

Копие от настоящата заповед да се връчи чрез деловодната система „Акстьр“ на 
заместник кметовете и секретаря за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви по подходящ начин на жителите на района, да се 
постави на информационното табло на партерния етаж в административната сграда на 
район „Средец“ на ул. „Леге“ № 6, да се публикува на електронната страница на район 
„Средец“- в рубриката „Новини“, на официалната страница на района в £Ш$илнрте 
мрежи, както и да се изпрати за сведение в Столична община.
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