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На 0СН01 ание Заповед № РД-09-1303/ 25. 07. 11 г. на Йорданка Фандъкова-К
на Сголична община, чл. 125 от Правилника

ш организацията

и дейността на С(

чл. 44, ал. 2, вьв връзка с чл. 46, ат. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7
Наредбата за вграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столи'
община, и чл. 25, т. 1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане
животни-домашни любимци /кучета и котки/ на територията на Столична община
ОПРЕДЕЛЯМ:

Места 311разхождане на домашни любилщи /кучета/, каюю следва:
1. ж. к. **Младост 1”
иространство!^) срещу бл. 17А през ул. “Метрополит Сливенски” , около 8 дка.
2. /К. к. **М;1алост 2”
пространство западно от Аутлет център, около 14, 5 дка.
3. ж. к. **Младост 3” и ж. к. “ Младост 4”
прос гранство между хипермаркет “ХИТ” и ул. “д-р Атанас Москов”, около 23, 3 д]
4. ж. к. *ЧУ1лаюст 1А”
на изток от VI ицата, граничеща с 5л. №№ 370, 368, около 15 дка.
5. кв. ^ЧЕолиюна’’
в района на и-ахж от бл. №№ 2 и 6, около 7 дка.
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На определените места за разхождане на кучета да се предприемат мер
благоустрояване /поставяне на кошчета за отпадъци и обозначителни табели/.
Заповедш да се доведе до знанието на заинтересуваните лица за сведе]
изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ше осъществявам лично.
Настоящата заповед отменя заповед № РД-06-30/ 05. 02. 2010 г.
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