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(Регистрационен индекс, дата)
София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 и ап. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, чл.
171, т. 5, б."а" , чл. 172 от Закона за движението по пътищата, както и чл. 3, ал. 2, т. 5 от
Наредба за организация на движението на територията на Столична община, с цел
извършване на безпрепятствено планово миене на улични платна, площади и други
територии, предназначени за обществено ползване на територията на Столична община,
и необходимостта от освобождаване на пътните платна и тротоари от паркирани МПС,
считано от 02.07.2018 г. в следните аднимистративни райони на Столична община:
"Красно село", "Възраждане", "Оборище" и "Средец", както и район "Триадица-център"
/територията обособена между бул. „Витоша“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Христо
Ботев“ и ул. „Позитано“/

НАРЕЖДАМ:
I. Въвеждане на временна забрана за обществено ползване на улици, площади или
участъци от тях от ППС в съответните дни, определени за миене, съгласно Приложение
1 /неразделна част от настоящата Заповед/.
II. Временно закриване (частично или цялостно) на участъци от "Синя /Зелена/ зони”
и/или "Служебен абонамент" за периода на миенето, съгласно Приложение 1.
1.
Собствениците и водачите на МПС за времето от 07.30 часа до 16.30 часа да
преместят същите от уличните платна, •ротоаритс и площадите, в съответните дни
определени за миене по Приложение 1, след предварително уведомление по
устаповения ред. /т.2 от настоящата Заповед/.
2.
Началник отдел "Пътна полиция" при СДВР, Началник сектор "Общинска
полиция", Началниците на 01- во, 03-то , 04-то, 05-то и 06-то РПУ при СДВР да оказват
съдействие за временно спиране на движението и/или забрана за спиране, престой и
паркиране на МПС в часовете от 07.30 часа до 16.30 часа на улиците и тротоарите,
попадащи в карета, подробно описани в Приложение 1. Затварянето на каретата се
извършва след предварително уведомяване на гражданите, съгласно Приложение 1.
3.
Ръководителят на пресцентъра на Столична община, Директорът на Столичен
инспекторат, Кметовете на райони: "Триадица", "Възраждане", "Оборище", "Средец" и
"Красно село", съгласно дадените им правомощия, да окажат необходим ото съдействие
за изпълнение на дейността "Миене с автоцистерна с маркуч", както и да създадат
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Г необходимата организация за довеждане до знанието на гражданите за дните и улиците,
I определени за почистване и измиване, в съответствие с Приложение 1, чрез
1 информационни табели на място, най-малко 48 часа преди затварянето на съответния
ф участък, както и по други подходящи начини.
4.
Директорът на Дирекция "Паркиране и мобилност" - "Център за градска мобилност"
ЕАД, в съответствие с дадените му правомощия, да предприеме необходимите мерки при
временно закриване (частично или цялостно) на участъци от "Синя /Зелена/ зони"
и/или "Служебен абонамент" за периода на миенето в съответствие с Приложение 1,
като осигури необходимия брой специализирана техника за принудително
преместване на МПС от каретата по Приложение 1, съгласно чл. 171, т. 5, б. "а" от
Закона за движението по пътищата. За новото местоположение на превозното
средство да уведомява съответното РПУ .
5.
Консорциум "Титан София Център 1" ДЗЗД и фирма "Чистота-Искър" ЕООД, с
които Столична община има сключени договори за възлагане па обществена поръчка
за районите:
"Красно село", "Триадица- център", "Възраждане", "Оборище" и
"Средец":
• да осигурят поставянето и използването на знаковото стопанство за
временна
организация на движението, в съответствие със съгласувания график по
Приложение 1;
• да почистят вертикалната част на дъждоприемните шахти и подготвят
уличните
платна, площадите, тротоарите и другите територии за обществено ползване за
изпълнение на дейност "Миене с автоцистерна с маркуч ".
• да извършат дейността "Миене с автоцистерна с маркуч" качествено и в
съответствие с изискванията на Техническите спецификации, неразделна част от
Договорите за възлагане на обществена поръчка.
6.
"Софийска вода" АД да осигури екип по време на миенето, за безпрепятствено
оттичане на отпадните води в дъждоприемните шахти на уличните платна, по
отношение на връзките на шахтите с канализацията.
7.
"Българска телекомуникационна компания" ЕАД, "Топлофикация София" ЕАД,
"ЧЕЗ Разпределение България" АД, фирма "Етралукс" АД ; Консорциум "Улично
осветление СМ" ДЗЗД ; Консорциум "Сиберия-Техно лайтинг" ДЗЗД да окажат
съдействие и своевременно да отстранят проблемите по шахтите,
настилките,
тротоарите и пътните платна в кръга на своите задължения.
8.
Дирекция "Транспортни инфраструктура" при Столична община да съдейства
за приключване на ремонтните работи в съответния участък преди датата на миене,
предвидени в програмата на Столична община за пътните и тротоарни настилки за
периода посочен в Приложение 1 за 2018 г., както и да бъдат поставени липсващи
решетки на дъждоприемни шахти.
9.
"Център за градска мобилност" ЕАД да направи преглед на всички свои
съоръжения и отстрани повредите преди измиването на уличните платна и
тротоарите.
Копие от настоящата заповед да се връчи на: Директора на Столичен инспекторат към
Столична община; Директора на Дирекция "Транспортна инфраструктура" към
Столична община; Управителите на Консорциум "Титан София Център 1 " ДЗЗД и
фирма" Чистота-Искър" ЕООД;
Кметовете на райони "Красно село", "Средец", "Възраждане", "Оборище" и
"Триадица", Директора на СДВР; Началника на НСО; Началника на ОПП при СДВР;
■ • ---------------------------
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фирма "Етралукс" АД; Консорциум "Улично осветление СМ" ДЗЗД ; Консорциум
"Сиберия-Техно лайтинг” ДЗЗД Директора на Дирекция "Паркиране и мобилност" към
"Център за гродока мобшшост" ЕАД, Директора на "Център за Градска мобилност" ЕАД
и пресцентъра на Столична община - за сведение и изпълнение, а на заместник-кмета на
Столична община - г-жа Йоана Христова - за контрол.

/ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

ja кмет на ьи jlj
Заповед за заместване M2
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Приложение 1
График за миене с автоцистерна с маркуч па улици, тротоари,
площади и алеи за месец ЮЛИ 2018 г. на
район
"Красно село” по карета

КД PIT Ye
каре № 6
каре № 6
каре № 6
каре. № 6
каре № 6
каое
каре № 6
каре № 6

ГРАНИЦИ
бул."Генерал М-Д.Скобелев" - от бул."П рага" до пл. "Р у ск и пам етник”
ул.пСв.Иван Рнлокп" • от бул. "Генерал М -Д С кобелеа" до
бул. "Х ристо Ботев”
ул."Л ю лин планина” - от бул,"Генерал М .Д.Скобелев " до
ул."28ти А прил"
ул."Л айош К ош ут" - от бул."Генерал ВДД.Скобелев” до
бул."Х рието Ботев"
ул."20-тн Април” - от бул."Христо Ботев" до бул." М акедония"
ул. Ивайло" - Wl Oyjs/’XpMlfcSV Битси.” ix u
бул.”Хрнсто Ботев” - от бул.” Генерал М .Д.Ско5елев" до бул."М акедония”
бул ”Мок-одопип". наивтви номера г ОТ ИГ5.”РуГйТИ RaiMfiTHSifV” ДО
Ботев"

ДАТА
02.07Д 018 г.
02.07.2018 г.
02.07.2018 г.
02.07.2018 г.
02.07.2018 г.
02.07.3018 г.
02.07.2018 г.
02.07.2018 г.

кп|#с № 7
каре № 7
каре № 7
каре № 7
каре X» 7

бул."Генерал М .Д.Скобелев" - от пл."Руски пам етник” до ул."Добруджански
край "
бул."Македоннн"- ч еш а номера - от ил."Руски гшметнгш" да бул.” Христо
G uftof*
ул."20-ти А прил" - от бул." М акедония" да ул."Добруджанска край "
у л .'Т ригор П ърличев"
ул."Владайска" - от бул."Генерал М .Д.Скобелев" до ул.” И вайло"
ул."Дамян Груев" - от бул."Генерал М .Д.Скобелев" до ул.” И вайло''

03.07.2018 г.
03.07.2018 г.
03.07.2018 г.
03.07.2018 г.
03.07.2018 г.

каре № 8
каре № 8
каре X* X
каре X* 8
каре № 8
каре Хе 8

ул."Ивайло" - от бул."М акедоиия" до ул.” Добруджански край"
ул."Владайска" - от ул." И вайло" до бул." Христо Ботев"
ул-" ламян д руев" - от у л ."й в а и л у " ди вул.""Хричи Du «to'1'
бул."Христо Ботев" - от пл."М акедония" до уд."П озитано”
ул."Тодор Бурмов"
ул." Д им итър Трамкович"

04.07.2018 г.
04.07.2018 г.
04.07.2018 р.
04.07.201& г.
04.07.2018 г.
04.07ДО18 г.

каре X* 7

ЛЕГЕНДА: Улици и булеварди, затварящи карето
[мко с а цялата улица
I не се мне цялата улица
■мие се улицата, от осовата линия към карето

03.07.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГРАФИК ЗА МИЕНЕ НА КАРЕТА - от 05.07.2018 г. до 24.07.201» г.

КАРЕ № |
каре №2
каре J4*3
каре №4
каре №5
каре №10
каре №11
каре X*12
каре №13

fe
1

1

па|И X ilC
каре №17
каре №14
каре №15
каре №18
каре №19
каре №33

ГРАНИЦИ
Г
ДАТА
1-f a седмица
бул. "Хр. Ботев", бул. "Витоша", бул. "П. Евтимий", уд. "Парчевич"
05.07.2018 г
бул. "Хр. Ботев", бул. "Витоша", ул. "Солунска", ул. "Парчевич"
бул. "Хр. Ovivd11, бул. "В и*виа1Г, ул. иСслукоюо", ул. "Ллябии”
V6.U7.ZU1S г
бул. "Хр. Ботев", бул. "Витоша", ул." Позитано’’, ул. "Алабин"
бул. "Скобелев", бул. "Хр. Ботев", ул. "Позитано", бул. "Т. Александров"
бул. "Княгиня Мария Луиза", бул. "Хр. Ботев", ул. "Позитано",
бул.
07.07.2018 г
"Т. Алгкглнппоп"
ул. "Опълченска", ул. "Отец Паисий", ул. "Цар Симеон",
бул. "Т. Александров"
08.07.2018 г
ул. "Отец Паисий", бул. "Хр. Ботев", ул. " Цар Симеон", бул. "Т. Александров"
2-ра седмица
ул. "Цар Самуил", бул. "Хр Ботев", ул "Цяр Сишрлн". бул. "Т. АЛСКСВНДРОВ"
69.67.2618,
бул. "Цар Самуил", бул. "М ария Луиза", ул. "Цар Симеон", бул. "Т. Александров"
ул. "Опълченска", ул. "Отец Паисий", ул. "Цар Симеон", бул. "Сливница"
10.07.2018 г
бул "Хр. Ботев", ул. "Отеи Паисий”, ул. "Цар Симеон", бул. "Сливница"
ул. "Ст. Стамболов", бул. "Хр. Ботев", ул. "Цар Симеон", бул. "Сливница"
11.07.2018 г
ул. "С<- С .дм6*лбв11, бул. "Мпрпп Луиза", ул. "Цар Смиели", бул "Спипниця"
17. 07.2018 г
ул. "Г.Беикозсгси”, бул. "Княз Ал-Дондуков", бул. "Цар Освободител"
13.07.2018 г
ул. "Г.Беиковски", бул. "Княз Ал-Дондуков", бул. "Цар Освободител”, ул."Париж"
ул. "Московска", бул. "В. Левски", бул. "Цар Освободител", ул. "Париж”
14.07.2018 г
ул. "Московска", бул. "В. Левски", бул. "Княз Ал.Дондуков",ул. "Париж"
бул. "Княз Ал.Дондуков", ул. "Веслец", бул. "М ария Луиза", ул. "Екзарх Йосиф”
15.07.2018 г
бул. "Мария Луиза” , ул. "Веслец", ул. "Кирил и Методий", ул. "Екзарх Йосиф"
J -та седмица
ул. "Г.С. Раковски", бул. "Сливница”, ул. "Кирил и Методий", бул. "М ария Луиза"
16.07.2018 г
ул. "Г.С. Раковски", ул. "Веслец", ул. "Кирил и Методий", ул. "Екзарх Йосиф"
бул. "Княз Ал .Дондуков", ул. "Веслец", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Екзарх Йосиф"
17.07.2018 г
бул Дондуков ул Г Г Рякппгкн. бул. В. Левски. Щ йс-кьр
уд. "Кирил и Методий", ул. "Г. С. Раковски", бул. "В. Левски", ул. "Искър"
18.07.2018 г
ул. "Кирил и Методий”, ул. "Г. С. Раковски", бул. "В. Левски”, бул. "Сливница"
бул. "Витоша", бул. "П. Евтимий", ул. "Солунска", ул. "Ангел Кънчев"
19.07.2018 г
ул. "Хан Крум", бул. "П. Евтимий", ул. "Ангел Кънчев", "зъбчето”
ул. "Хан Крум", бул. "П. Евтимий", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Солунска",
ул.
20.07.2018 г
"Граф Игнатиев", "зъбчето"
Оул. "Витоша", ул. " С о л у н с к и " , у л . "Граф И. н А ти ев ", ул. "Алабин"
бул. "Витоша", ул.” Леге", бул. "Цар Освободител", ул." Алабин",
21.07.2018 г
бул. "Княз Ал .Дондуков"
ул. "ГрАф Игнатиев", ул. "Лого", ул. "Дпгои Игиятий”, бул "Цар Огиобллитм"
ул. ” 1 раф Игнатиев", ул. "Г. С. Раковски", ул. "Дмкоя И, на>ий",
бул. "Цар Освободител"
22.07.2018 г
ул. "Граф Игнатиев”, ул. "Г. С. Раковски", ул. "6-ТИ Септември",

каре №34
каре №35
каре №37
каре №3»
каре №40
каре №39
каре №36
нар* №41
каре №42
каре ,№43
каре №21
каре ,№22
каре №23
кар е № 24

каре №25
каре №26
каре №27
каре №2»

4-та седмица
каре №29

бул. "Граф Игнатиев", бул. "В. Левски", ул. "6-тн Септември”, ул. "Ген.В.Гурко"

каре №30

ул. "Славянска", бул. "В. Левски", ул. "6-ти Септември", ул. "Ген.В.Гурко”

23.07.2018 г
24.07.2018 г

ул. "Славянска", бул. "В. Левски", ул. "6-ти Септември",бул. "Цар Освободител"

ЛЕГЕНДА: Улици и булеварди, затварящи карето

■

мие се цялата улица
не се адке цялата улица

ш г г г улиип. вт контя тт п* каРето

)
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СХЕМА ЗА ИЗМИВАНЕ ПО КАРЕТА НА УЛШШАТА МРЕЖА

I

