
 

               
 

 

ЗАПОВЕД 

 
Заповедта се издава подписана с ел. подпис. Насочва се чрез ИСД. 

21.12.2021 г.

X РСТ21-РД09-336/21.12.20...

Регистрационен индекс, дата

Signed by: Kristina Nikolaeva Palazova  
 
Относно: определяне на график за продажба на купони за периода м. януари – м. май 2022 
г. 
 

Като взех предвид необходимостта от организиране работата на Детска млечна кухня 

(ДМК), намираща се в ниското тяло на бл.14, ж.к. „Студентски град“, район „Студентски“ на 

основание чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на 

услуги, предоставяни от Столична община, във вр. с чл. 46 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  
 

О П Р Е Д Е Л Я М: 
 

1. График за продажба на купони през 2022 г. за Детска млечна кухня  
 

 
 
 

място м. януари м. февруари м. март м. април м. май  
1.ДМК, 

ж.к.„Студентски 

град“, ниско тяло 

на студентско 

общежитие, бл. 14 

 
24 и 25     
януари 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
23 и 24      

февруари 
 

от 11:00 до 

12:30 часа 
 

 
24 и 25 

март 
 

от 11:00 до 

12:30 часа 
 

 
20 и 21 април 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
25 и 26 

 май 
 

от 11:00 до 

12:30 часа 

 

2.Раздавателен 

пункт в ДГ № 

10“Чебурашка“.ул. 

„Проф. С . 

Белковски“ №16 

 
27 януари  

 
 от 11:00 до 

12:30 часа 

 
21 февруари  
     
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
22 март  

       
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
18 април 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
19 май 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 

3.Раздавателен 

пункт в ДГ № 72 

“Приказка без 

край“, ул. 

“Белимел“ № 11 

 
26 януари  

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
22 февруари  

 
от 11:00 

до12:30 часа 

 
23 март  

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
19 април 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 

 
20 май 

 
от 11:00 до 

12:30 часа 
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2. Продажбата да се осъществява от Невяна Герасимова – касиер-домакин на ДМК. 
Родителите, които не са закупили купони от раздавателните пунктове, могат да го 

направят всеки ден от 11:30 ч. до 12:30 ч. в ДМК. 
 С настоящата заповед да се запознаят касиер-домакинът и инструкторът по хранене 

на ДМК - за сведение и изпълнение, а копие от заповедта да бъде поставено в ДМК, ДГ № 10 

”Чебурашка”, ДГ № 72 “Приказка без край“ и на сайта на СО - район „Студентски“: 

www.studentski.bg - за сведение на гражданите. 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Атанас Горов – заместник- кмет 

на СО - район „Студентски“. 
 
 
 

21.12.2021 г.

X Петко Горанов

Кмет на СО - район "Студентски"

Signed by: PETKO GORANOV GORANOV  
 
 
Съгласували: 
 
 

 

 
21.12.2021 г.

X Десислава Стойкова

Главен юрисконсулт отдел ПОЧР

Signed by: Desislava Stoyanova Stoykova  
 
 
 
Изготвил: 
 

X
Началник отдел ОСДКС

 

21.12.2021 г.

X Атанас Горов

Заместник-кмет на СО - район "Студентски"

Signed by: ATANAS STOIMENOV GOROV


