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КОПИЕ ДО
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА 
КМ ЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА 
На per. № COA19-BKQ8-11480 / 30.08.2019г.

КОПИЕ ДО
Г-ЖА ЙОАНА ХРИСТОВА
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ” 
На per. № СОА19-КН51-65672 / 30.08.2019

КОПИЕ ДО
Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ВР.И.Д. ЗАМЕСТНИК КМ ЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА 
НАПРАВЛЕНИЕ „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

КОПИЕ ДО
ЛАНД. АРХ. ДИМИТЪР ДАНЧЕВ 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА“ - СО 
На per № СЕК19-ВК08-1987 / 26.07.2019г.

КОПИЕ ДО
СО-КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР 
№ СОА19-КЦО1-33498 / 12.07.2019

Относно: Жалби за проблемен автомобилен трафик и детска площадка на територията на 
СО -  Район „Витоша“ около бл. 21 в ж. к. Бъкстон

УВАЖАЕМА ГОСПОЖ О

В деловодството на СО -  Район „Витоша“ е постъпила Ваша жалба и жалба до СО -  
Контактен център, регистрирани под № РВТ19-КЦ01-976 / 15.07.2019г. и № PBTI9-

Писмото се изоава в 3 (три) екземпляра на хартиен носител, от които2 (Ова) броя за пооателя и I 
(един) брой за първия адресат. До останалите адресати се изпраща чрез СЕОС.

http://www.raionvitosha.com


КЦ01-1288 / 03.09.2019г. относно проблемен автомобилен трафик и детска площадка на 
територията на СО -  Район „Витоша“ около бл. 21 в ж. к. Бъкстон. Вашата жалба е 
препратена чрез Дирекция „Зелена система“, Зам. кмет на СО, Кмет на Столична община 
и СО -  Контактен център под горепосочените номера, регистрирани в деловодството на 
района съответно под № РВТ19-КЦ01-976-(1) / 26.07.2019г„ № РВТ19-КЦ01-976-(3) / 
02.09.2019г. и № РВТ19-КЦ01 -976-(4) / 02.09.2019г.
Във връзка с това Ви уведомяваме следното:
Изпратили сме писмо до Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност 
на движението към Столична община изх. № РВТ19-КЦ01-976-(2) / 21.08.2019г. с молба 
за съдействие и разпореждане за изграждане на изкуствени неравности на улицата пред 
бл. 21 в кв. Бъкстон, където се намира детска площадка № 17.008, съгласно 
интерактивната карта на СО -  НАГ, с цел регулиране скоростта на автомобилите и 
предотвратяване на инциденти.
Информираме Ви, че края на м. юли 2019г. от СО -  Район „Витоша“ са монтирани нови 
съоръжения на детската площадка пред бл. 20 в ж. к. Бъкстон. Ремонтирани са също 
няколко детски площадки в други квартали на района. Относно детската площадка пред 
Вашия блок. искаме да Ви уведомим, че групата за поддръжка към районната 
администрация ще направи всичко необходимо за разрешаване на проблема при 
осигуряване на финансови средства.
По отношение на домашните любимци Ви информираме, че със Заповед № РВТ19-РД- 
09-6 / 17.01.2019г. на Кмета на СО - Район „Витоша” са определени места, където те да се 
разхождат. За кв. „Павлово” и ж. к. „Бъкстон" мястото е крайречната алея на р. Боянска 
от ул. „Тодор Каблешков” до Софийски околовръстен път и площта между ул. 
„Белмекен“ и ул. „Красна китка“. За целта са поставени табели и маркировка с шаблони 
на асфалта към определените места за разхождане на домашните любимци. Контрол по 
спазване на заповедта се осъществява от СО -  Столичен инспекторат съвместно с 
експерти от района. При детските площадки на бл. 20 и бл. 21 ще бъдат поставени от 
районната администрация табели „Забранено за кучета“.
Относно сигнала Ви за паркирани пред блока Ви автомобили, които не са в движение и 
не се стопанисват. Ви уведомяваме, че съгласно Допълнителните разпоредби §2 т.7 на 
Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община /НУОПЧТСО/ автомобил се определя като излязло от 
употреба МПС, ако последната заверка за неговия технически преглед е била преди 
повече от 2 години спрямо настоящия момент. За такива автомобили, паркирани върху 
терен общинска и/или държавна собственост се започва процедура по чл. 46 от 
НУОПЧТСО за освобождаване на терена от ИУМПС (излязло от употреба МПС). 
Експерти от СО - Район „Витоша” периодично извършват проверки. В междублоковите 
пространства от бл. 19 до бл. 21 са стикирани 3 (три) броя автомобили, отговарящи на 
условията за ИУМПС и тече тримесечния срок за премахването им от собствениците 
(съответно въвеждането им в движение).

Писмото се издава в 3 <три) екземпляра на хартиен носител, от които2 (два) броя за подателя и I 
(еоин) брой за първия аоресат. До останалите адресати се изпраща чрез СЕОС.


