
Номер Тип документ Дата Относно

РСТ21-РД09-1 Заповед 4.1.2021 г. 11:31:35Утвърждаване на печати и щемпели в район "Студентски" и определяне на служители, които полагат и отговарят за печатите  

заповедта е сканирана на файл.2

РСТ21-РД09-2 Заповед 7.1.2021 г. 8:48:20Анализ и оценка на риска    сканиран анализ на файл 2

РСТ21-РД09-3 Заповед 7.1.2021 г. 9:35:53Утвърждаване на Вътрешни правила за приемане, създаване и съхранение на електронни документи, подписани с 

квалифициран електронен подпис в СО - район "Студентски"

РСТ21-РД09-4 Заповед 11.1.2021 г. 9:50:21Изменение на заповед №РСТ20-РД09-216/01.10.2020г. за определяне на служители с персонален достъп до данни от 

регистри на държавната администрация в среда на международен обем - RegiX

РСТ21-РД09-5 Заповед 13.1.2021 г. 11:55:55Определяне на състав на МКБППМН по възпитателно дело №1/2021г.

РСТ21-РД09-6 Заповед 13.1.2021 г. 12:22:17Изменение на Заповед №РСТ18-РД09-121/10.08.2018г. на Кмета на СО район Студентски    до 10 число на всеки месец да се 

изготвя справка за броя на декларираните през предходния месец 

РСТ21-РД09-7 Заповед 15.1.2021 г. 11:36:33Изплащане нощен, извънреден труд  на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен съвет по сигурност за месец Януари 2021

РСТ21-РД09-8 Заповед 21.1.2021 г. 11:40:47ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В СО район СТУДЕНТСКИ

РСТ21-РД09-9 Заповед 21.1.2021 г. 11:44:58ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА 4 ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020

РСТ21-РД09-10 Заповед 25.1.2021 г. 9:27:22Определяне на комисия по чл.99б от ЗГР

РСТ21-РД09-11 Заповед 25.1.2021 г. 10:10:36Определяне на отговорни длъжностни лица,които да полагат дежурства за 2021г.

РСТ21-РД09-12 Заповед 25.1.2021 г. 15:01:15Изменение и допълване на заповед №РСТ21-РД09-1/04.01.2021г. за Утвърждаване на печати и щемпели в район "Студентски" 

и определяне на служители, които полагат и отговарят за печатите

РСТ21-РД09-13 Заповед 27.1.2021 г. 9:14:54Възнаграждения на обществените възпитатели към МКБППМН за месец януари 2021г.

РСТ21-РД09-14 Заповед 27.1.2021 г. 14:15:59Изменение на заповед №РСТ20-РД09-38/24.02.2020г. относно сформиране на съвет по управление на риска

РСТ21-РД09-15 Заповед 1.2.2021 г. 11:33:11Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Ирина Костова Кривошиева

РСТ21-РД09-16 Заповед 1.2.2021 г. 14:08:51преразпределение на предвидените средства по бюджета на СО - район Студентски " за дейност "Читалища" за 2021 г

РСТ21-РД09-17 Заповед 2.2.2021 г. 15:49:01Организация на работата на служителите на СО район Студентски във връзка с Covid 19

РСТ21-РД09-18 Заповед 3.2.2021 г. 9:30:30Определяне на длъжностни лица,които да осъществяват  контролните функции за отделните  по Наредба за обществения ред 

на територията на СО , приета с Решение №676 на СОС по Протокол №61 от 27.09.2018 г.

РСТ21-РД09-19 Заповед 3.2.2021 г. 9:41:54Назначаване на технически екип по ОТП на избори за НС – 2021

РСТ21-РД09-20 Заповед 4.2.2021 г. 13:46:57Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване  по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-21 Заповед 4.2.2021 г. 13:51:39Принудително преместване на ИУМПС по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-22 Заповед 4.2.2021 г. 13:57:39Принудително преместване  на ИУМПС по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

Списък на издадените административни актове (заповеди) в изпълнение на правомощията на кмета на Столична община - район "Студентски" и

главния архитект на Столична община - район "Студентски",

регистрирани за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

(чл. 15, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп до обществена информация)



РСТ21-РД09-23 Заповед 4.2.2021 г. 14:04:53Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване  по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-24 Заповед 4.2.2021 г. 14:10:34Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване  по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-25 Заповед 4.2.2021 г. 14:18:27Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване  по чл. 46, ал.2 от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-26 Заповед 4.2.2021 г. 15:38:58за определяне на места за търговия на открито с мартеници, картички и др.

РСТ21-РД09-27 Заповед 5.2.2021 г. 16:17:28Провеждане на  РЕСУТ на 08,02,2021 14,00ч.

РСТ21-РД09-28 Заповед 8.2.2021 г. 14:43:28работна комисия  за установяване на нерегламентираните  сметища

РСТ21-РД09-29 Заповед 10.2.2021 г. 11:44:13Определяне на помещение за съхранение на изборните книжа и материали във връзка с изборите за НС 2021

РСТ21-РД09-30 Заповед 10.2.2021 г. 11:51:28Определяне на служители, които да получат изборни книжа и материали във връзка с изборите за НС 2021

РСТ21-РД09-31 Заповед 10.2.2021 г. 11:59:21Определяне на длъжности с трайни увреждания по Закона за държавния служител

РСТ21-РД09-32 Заповед 12.2.2021 г. 17:09:21Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис

РСТ21-РД09-33 Заповед 16.2.2021 г. 11:54:15Принудително преместване на  ИУМПС  по чл. 46

РСТ21-РД09-34 Заповед 18.2.2021 г. 10:23:23Извършване на инвентаризация на движението и касовата наличност за конкретен период

РСТ21-РД09-35 Заповед 18.2.2021 г. 10:29:52Извършване на инвентаризация на движението и наличностите на гаранции в отчетна област ДСД

РСТ21-РД09-36 Заповед 18.2.2021 г. 16:18:55Определяне на длъжностни лица от отдел АИО за работа с изборни списъци, приемане на заявления, искания, декларации и 

др. на изборите за НС 2021

РСТ21-РД09-37 Заповед 18.2.2021 г. 16:52:00Осъществяване на контрол на всичКи преместваеми търговски обекти на територията на СО - район " Студентски"

РСТ21-РД09-38 Заповед 18.2.2021 г. 17:02:42Изплащане нощен, извънреден труд на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен състав по сигурност за месец февруари 2021

РСТ21-РД09-39 Заповед 18.2.2021 г. 17:15:12Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с избори за НС 2021

РСТ21-РД09-40 Заповед 19.2.2021 г. 8:57:41Определяне на работни групи за определяне на избирателни списъци във връзка с избори за НС 2021г.

РСТ21-РД09-41 Заповед 22.2.2021 г. 16:20:59Създаване на организация за осигуряване на пожарна безопастност в обект административна сграда в района

РСТ21-РД09-42 Заповед 22.2.2021 г. 16:32:07Определяне на длъжностно лице за осигуряване на пожарна безопастност в  административна сграда на района

РСТ21-РД09-43 Заповед 22.2.2021 г. 16:37:11Определяне на ред за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения

РСТ21-РД09-44 Заповед 22.2.2021 г. 16:43:34Определяне на разрешените и забранените места за пушене

РСТ21-РД09-45 Заповед 22.2.2021 г. 16:59:46Пожаробезопастно използване на електрически уреди и съоръжения в т.ч. изключване на електрическото захранване след 

приключване на работния ден

РСТ21-РД09-46 Заповед 22.2.2021 г. 17:02:11Определяне на ред за обучение и подготовка на личния състав в СО-район "Студентски"

РСТ21-РД09-47 Заповед 22.2.2021 г. 17:08:00Определяне на правила за експлоатация и проверка на състоянието на техническите средства за първоначално пожарогасене

РСТ21-РД09-48 Заповед 22.2.2021 г. 17:14:14Провеждане на учебна евакуация в СО район Студентски

РСТ21-РД09-49 Заповед 23.2.2021 г. 16:34:24 Предвидени средства за представително и работно облекло- за служители по трудово правоотношение за 2021

РСТ21-РД09-50 Заповед 23.2.2021 г. 16:36:59Предвидени средства за представително и работно облекло- за държавни служители

РСТ21-РД09-51 Заповед 25.2.2021 г. 13:26:06Заместване на Кмета на СО район "Студентски" за 2 дни от 26.02.2021 до 01.03.2021 от Искрен Арабаджиев



РСТ21-РД09-52 Заповед 25.2.2021 г. 14:42:04Проекто -списък на граждани с установена жилищна нужда, приет с Протокол №2/25.02.2021г. на Комисия по " Жилищна 

политика" при район " Студентски" 

РСТ21-РД09-53 Заповед 25.2.2021 г. 15:33:24Служителите в отдел ФСТД и отдел УОСЖФ, които да поддържат база данни за отдадените под наем общински недвижими 

имоти

РСТ21-РД09-54 Заповед 25.2.2021 г. 16:32:41Назначаване на Щаб за изпълнение на районния план за защита при бедствия и за взаимодействие с други щабове през 

2021г.

РСТ21-РД09-55 Заповед 25.2.2021 г. 16:39:56Определянена състав на Районния съвет по сигурност при район "Студентски"

РСТ21-РД09-56 Заповед 26.2.2021 г. 11:24:54Определяне на дежурни служители за работа на 27,02,2021 във връзка с предаване на 23 РИК на съставите на СИК в избори 

за НС 2021

РСТ21-РД09-57 Заповед 2.3.2021 г. 9:12:46Възнаграждения на обществени възпитатели за месец Февруари 2021

РСТ21-РД09-58 Заповед 8.3.2021 г. 10:01:36Апликационна форма "Мартенски празници 4" 2021

РСТ21-РД09-59 Заповед 15.3.2021 г. 13:19:37Определяне на длъжностни лица за работа в почивни дни на 20,03,2021 и 27,03,2021

РСТ21-РД09-60 Заповед 16.3.2021 г. 15:51:26Изплащане на нощен и извънреден труд положен от дежурните по РСС

РСТ21-РД09-61 Заповед 18.3.2021 г. 16:57:51определяне на длъжностни лица, които да обобщават постъпващата информация от читалищата в изпълнение на програмите 

на читалищата и за изразходваните от бюджета средства в законоустановените срокове..    

РСТ21-РД09-62 Заповед 19.3.2021 г. 13:56:33"Вътрешни правила за работа на МКБППМН към СО район "Студентски"

РСТ21-РД09-63 Заповед 19.3.2021 г. 14:15:54"Статут на Консултативен младежки център за помощ и подкрепа" към  МКБППМН

РСТ21-РД09-64 Заповед 19.3.2021 г. 14:30:40Изменение на Заповед №РСТ18-РД09-121/10.08.2018г. на Кмета на СО район Студентски

РСТ21-РД09-65 Заповед 22.3.2021 г. 14:43:37Създаване на организация за извършване на проверка по пр. преписка № 9388/2021. по описа на СРП

РСТ21-РД09-66 Заповед 22.3.2021 г. 15:01:19Осигуряване на помещения за съхранение на изборни книжа и чували с бюлетини, предназначени за общинската 

администрация във връзка с избори за НС 2021

РСТ21-РД09-67 Заповед 23.3.2021 г. 8:54:46Увеличаване на индивидуални основни месечни заплати

РСТ21-РД09-68 Заповед 24.3.2021 г. 10:25:03Утвърждаване на номерата на служебни избирателни секции във връзка с избори за НС 2021

РСТ21-РД09-69 Заповед 24.3.2021 г. 12:28:48Определяне на служители за работа на 27.03 и 28.03 2021г. във връзка с организационно-техническата подготовка за НС 2021.

РСТ21-РД09-70 Заповед 24.3.2021 г. 14:13:59Изплащане възнаграждения на обществени възпитатели към МКБППМН за месец март 2021г.

РСТ21-РД09-71 Заповед 24.3.2021 г. 17:00:03Определяне на длъжностни лица от отдел АИО за достъп до Националната информационна система за борба с Covid -19.

РСТ21-РД09-72 Заповед 25.3.2021 г. 9:17:15Определяне на членове на комисия по чл.287, ал.7 от ИК във връзка с избори за НС 2021г.  Протокол за разпечатване на 

помещението и прибиране на списъците от изборите на 04.04.2021, сканиран на 2-ри файл

РСТ21-РД09-73 Заповед 25.3.2021 г. 9:34:15Определяне на служители ,които да подписват протоколите за предаване на избирателния списък и изборните книжа и 

материали във връзка с избори за НС 2021

РСТ21-РД09-74 Заповед 25.3.2021 г. 9:55:27Определяне на служители за оказване на техническо съдействие на членовете на СИК в предизборния и изборния ден с 

избори за НС 2021

РСТ21-РД09-75 Заповед 26.3.2021 г. 15:35:28свободен!

РСТ21-РД09-76 Заповед 29.3.2021 г. 8:57:18Списък на гражданите с установена жилищна нужда, определени за настаняване в общински жилища под наем през 2021г.



РСТ21-РД09-77 Заповед 30.3.2021 г. 16:07:35Утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Столчина община - район " 

Студентски"

РСТ21-РД09-78 Заповед 30.3.2021 г. 16:10:01разрешение за раздаване на флаери брошури с цел реклама от 01.04.2021 г.

РСТ21-РД09-79 Заповед 31.3.2021 г. 16:53:25Определяне на длъжностни лица, отговорни за публикуване на необходимата информация и документи в Централизираната 

автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП), спазвайки условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществени поръчки (ППЗОП) в Столична община - район 

"Студентски".

РСТ21-РД09-80 Заповед 1.4.2021 г. 14:25:26Утвърждаване на длъжностно разписание в сила от 01. 04. 2021 г.

РСТ21-РД09-81 Заповед 2.4.2021 г. 13:39:57Заместване на кмета за 5 дни от 05.04.2021 от Искрен Арабаджиев

РСТ21-РД09-82 Заповед 7.4.2021 г. 12:43:26Заповед №СОА21-РД09-510/06.04.2021  на кмета на СО за създаване на организация за пожарна безопасност през 2021 г.

РСТ21-РД09-83 Заповед 8.4.2021 г. 11:07:21Изплащане на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд от служителите във връзка с провеждането на 

избори за НС 2021

РСТ21-РД09-84 Заповед 8.4.2021 г. 14:07:42Заместване на арх. Димов 2 дни считано от 08,04,2021

РСТ21-РД09-85 Заповед 8.4.2021 г. 15:23:21работа на ДМК на 05 и 07 май 2021г..

РСТ21-РД09-86 Заповед 9.4.2021 г. 14:19:13Обявяване на конкурс за  Главен експерт "Устройство на територията "

РСТ21-РД09-87 Заповед 21.4.2021 г. 9:44:52Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите във функция "Здравеопазване" за 

първо тримесечие на 2021

РСТ21-РД09-88 Заповед 21.4.2021 г. 9:47:31Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от районната администрация за първо 

тримесечие на 2021година

РСТ21-РД09-89 Заповед 21.4.2021 г. 9:50:08Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите по дейност 282 "Организационно-

мобилизационна подготовка, поддръжка на запаси и мощност" за първото тримесечие на 2021година

РСТ21-РД09-90 Заповед 21.4.2021 г. 13:04:41Изплащане нощен труд, извънреден труд на официални празници, положен от служителите, осигуряващи денонощно 

дежурство по Район съвет по сигурност за месец април 2021

РСТ21-РД09-91 Заповед 21.4.2021 г. 15:50:56Насрочване на заседание на пленарен състав на МКБППМН

РСТ21-РД09-92 Заповед 21.4.2021 г. 16:05:22Определяне на състав на МКБППМН при СО район Студентски

РСТ21-РД09-93 Заповед 22.4.2021 г. 13:50:00Уведомление на собствениците на ИУМПС по чл.46, ал.2 от НУОПОЧТСО с рег.№СА3159ВН

РСТ21-РД09-94 Заповед 22.4.2021 г. 13:58:10Изоставен автомобил

РСТ21-РД09-95 Заповед 22.4.2021 г. 14:02:38Уведомление на собствениците на ИУМПС по чл.46, ал.2 от НУОПОЧТСО с рег.№ СВ5297МР

РСТ21-РД09-96 Заповед 22.4.2021 г. 14:09:18ИУМПС ХЮНДАЙ

РСТ21-РД09-97 Заповед 22.4.2021 г. 14:19:50Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-98 Заповед 22.4.2021 г. 14:33:08Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-99 Заповед 22.4.2021 г. 14:38:17Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5



РСТ21-РД09-100 Заповед 22.4.2021 г. 14:47:21Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-101 Заповед 22.4.2021 г. 14:52:38Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-102 Заповед 22.4.2021 г. 14:58:26Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-103 Заповед 22.4.2021 г. 15:03:32Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-104 Заповед 22.4.2021 г. 15:29:54Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-105 Заповед 22.4.2021 г. 15:39:00Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-106 Заповед 22.4.2021 г. 15:45:35Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-107 Заповед 22.4.2021 г. 15:52:54Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46 ал.5

РСТ21-РД09-108 Заповед 23.4.2021 г. 11:44:07Осъществяване на контрол на всички публикации в сайта на СО-район "Студентски"

РСТ21-РД09-109 Заповед 27.4.2021 г. 9:37:35Възнаграждения  на обществени възпитатели за  м. април 2021

РСТ21-РД09-110 Заповед 29.4.2021 г. 13:32:03Утвърждаване на длъжностно разписание

РСТ21-РД09-111 Заповед 29.4.2021 г. 13:44:12Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис

РСТ21-РД09-112 Заповед 29.4.2021 г. 13:56:13заместване на кмета считано от 05,05,2021

РСТ21-РД09-113 Заповед 29.4.2021 г. 14:07:00Раздаване на листовки на 07 и 08.05.2021 г.

РСТ21-РД09-114 Заповед 5.5.2021 г. 14:02:32Изменение и допълнение на заповед № РСТ20-РД09-216/01.10.2020 г., изменена и допълнена със заповед РСТ21-РД09-

4/11.01.2021 г. за определяне на служители с персонален достъп до данни от регистри на държавната администрация в среда 

на междурегистров обмен - RegiX

РСТ21-РД09-115 Заповед 5.5.2021 г. 15:02:59Провеждане на развлекателен фестивал

РСТ21-РД09-116 Заповед 5.5.2021 г. 15:09:39Продажба на храни, напитки, сувенири и атракциони. Провеждане на развлекателен фестивал

РСТ21-РД09-117 Заповед 13.5.2021 г. 10:06:02Определяне на длъжностни лица , които да извършват проверки и обходи след приключване на опасни метеорологични 

явления, като поройни дъждове, наводнения, силен вятър, мощни гръмотевични бури, горски пожари, снежни виелици, 

поледици, слани, лавини и други за  установяване състоянието на дървесна растителност на територията на район 

"Студентски"

РСТ21-РД09-118 Заповед 13.5.2021 г. 13:43:49Обявяване на конкурс за длъжност Началник отдел "Контрол по строителството, инженерна инфраструктура и зелена система 

"

РСТ21-РД09-119 Заповед 14.5.2021 г. 9:29:46Отмяна на заповед за назначаване на  комисия за разглеждане на заявления за извършване на адресни регистрации в 

"АТЕЛИЕ" ,"СТУДИО" или "СТАЯ"

РСТ21-РД09-120 Заповед 18.5.2021 г. 16:48:52Назначаване на технически екип по ОТП на предсрочни избори за НС -2021

РСТ21-РД09-121 Заповед 19.5.2021 г. 8:36:42Изплащане на нощен ,извънреден и труд на официални празници положен от служителите по РСС м.Май 2021



РСТ21-РД09-122 Заповед 19.5.2021 г. 8:44:46Изменяне и допълване на заповед РСТ20-РД009-166/20.07.2020г. по РЕСУТ

РСТ21-РД09-123 Заповед 20.5.2021 г. 10:53:49Определяне на длъжностни лица от отдел АИО за работа с избирателните списъци, приемане на заявления, искания 

декларации и др. във връзка с предсрочни избори за НС 2021

РСТ21-РД09-124 Заповед 21.5.2021 г. 9:08:36Предотвратяване възникването на пожари и осигуряване на пожарна безопасност през пожароопасния период за 2021

РСТ21-РД09-125 Заповед 25.5.2021 г. 13:38:23Изплащане на възнаграждение на обществени възпитатели за м. Май 2021

РСТ21-РД09-126 Заповед 25.5.2021 г. 14:58:46Определяне на служители, които да получават изборни книжа и материали във връзка с провеждане на предсрочни избори 

за НС 2021

РСТ21-РД09-127 Заповед 26.5.2021 г. 12:47:44Достъп до сградата на СО - район " Студентски" на изпълнител по договор № РСТ21-ДГ56-29/21.05.21

РСТ21-РД09-128 Заповед 26.5.2021 г. 13:17:11Заместване на  28,05,2021- 1 ден платен отпуск

РСТ21-РД09-129 Заповед 26.5.2021 г. 13:49:46Изменение на състав на Районния съвет по сигурност при район "Студентски"

РСТ21-РД09-130 Заповед 26.5.2021 г. 14:16:08Изменение в състава  на Щаб за изпълнение на районния план за защита при бедствия и за взаимодействие с други щабове 

през 2021г.

РСТ21-РД09-131 Заповед 26.5.2021 г. 14:53:20Изплащане на хонорар Апликационна форма "Столиците на Европа" 2021 г.

РСТ21-РД09-132 Заповед 27.5.2021 г. 16:48:47Относно: Изменение на заповед № РСТ20-РД09-216/01.10.2020 г. за определяне на служители с персонален достъп до данни 

от регистри на държавната администрация в среда на междурегистров обмен - RegiX /Електронно подписан/

РСТ21-РД09-133 Заповед 27.5.2021 г. 16:56:02Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с предсрочни избори за НС 2021

РСТ21-РД09-134 Заповед 28.5.2021 г. 11:13:38Определяне на работни групи за обявяване на избирателните списъци във връзка с избори за НС 2021

РСТ21-РД09-135 Заповед 31.5.2021 г. 12:14:24Прекратяване на конкурсна процедура за длъжност Началник отдел "Контрол по строителството, инженерна инфраструктура 

и зелена система "

РСТ21-РД09-136 Заповед 1.6.2021 г. 12:15:00Провеждане на тренировка по задействане на сиренооповестителна система на страната,на територията на района

РСТ21-РД09-137 Заповед 2.6.2021 г. 8:55:34Разрешение за раздаване на листовки Jusk на 10 и 11.06.2021 г. между 08.00 ч. и 20.00 ч. на бул. Г.М. Димитров - двата входа 

към метрото

РСТ21-РД09-138 Заповед 4.6.2021 г. 15:59:29Определяне на дежурни служители за работа на 05.06.2020 г. и 06.06.2021 г. във връзка с назначаване на съставите на СИК в 

предсрочните избори за НС 2021 г.

РСТ21-РД09-139 Заповед 4.6.2021 г. 16:26:33Заместване на главен архитект на района от 07.06.2021-11.06.2021 вкл.; 01.07.2021- 05.07.2021 вкл. и от 26.07.2021 - 

30.07.2021 вкл.

РСТ21-РД09-140 Заповед 8.6.2021 г. 8:53:22Определяне на помещение за съхранение на изборни книжа и материали във връзка с провеждане на предсрочни избори за 

НС 2021

РСТ21-РД09-141 Заповед 15.6.2021 г. 10:30:17Раздаване на листовки и флаери

РСТ21-РД09-142 Заповед 16.6.2021 г. 14:20:53Утвърждаване на номерата на служебни избирателни секции във връзка с провеждане на предсрочни избори за НС 2021

РСТ21-РД09-143 Заповед 23.6.2021 г. 10:42:11Изплащане на възнаграждение на дежурни по РСС

РСТ21-РД09-144 Заповед 23.6.2021 г. 15:19:33Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-145 Заповед 23.6.2021 г. 15:24:25Изоставен автомобил с изтекъл технически преглед

РСТ21-РД09-146 Заповед 23.6.2021 г. 15:28:12Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-147 Заповед 23.6.2021 г. 15:31:33Принудително преместване на ИУМПС



РСТ21-РД09-148 Заповед 23.6.2021 г. 15:35:06Принудително преместване на ИУМПС 2019 B9730PA

РСТ21-РД09-149 Заповед 24.6.2021 г. 10:42:00Определяне на служители за работа на 26 и 27.06.2021г. във връзка с организационно-техническата подготовка на 

предсрочни избори за НС 2021  /Електронно подписан документ/

РСТ21-РД09-150 Заповед 25.6.2021 г. 9:59:42Относно: Определяне на длъжностни лица за работа в почивни дни на 26.06.2021 г. и 03.07.2021г. във връзка с провеждане 

на предсрочни избори за НС 2021. /Електронно подписан/

РСТ21-РД09-151 Заповед 25.6.2021 г. 13:04:33Определяне на районен консултативен съвет по организация и безопасност на движението в СО - район Студентски

РСТ21-РД09-152 Заповед 25.6.2021 г. 15:26:46Раздаване на листовки

РСТ21-РД09-153 Заповед 29.6.2021 г. 9:12:59Възнаграждения за изпълнение на дейности по проект на МКБППМН през месец Юли 2021

РСТ21-РД09-154 Заповед 29.6.2021 г. 9:15:37Възнаграждения на обществени възпитатели за месец Юни 2021

РСТ21-РД09-155 Заповед 29.6.2021 г. 9:22:53Осигуряване на помещения за съхранение на изборни книжа и чували с бюлетини, предназначени за общинската 

администрация във връзка с провеждане на предсрочни избори за НС 2021

РСТ21-РД09-156 Заповед 29.6.2021 г. 9:36:12Изплащане на възнаграждения по проект  " Академия за щури забавления"

РСТ21-РД09-157 Заповед 29.6.2021 г. 12:00:20Определяне на членове на комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК във връзка с избори за НС 2021.  /Електронно подписан/  

Протоколът по т. 6 е сканирана на 2-ри файл

РСТ21-РД09-158 Заповед 30.6.2021 г. 13:43:07Заместване на Арсо Хаваьов от В.Стоева от 30,06,2021 до 02,07,2021

РСТ21-РД09-159 Заповед 1.7.2021 г. 15:22:58Определяне на служители за администриране на механизма лична помощ./електронно подписан/

РСТ21-РД09-160 Заповед 1.7.2021 г. 15:35:44Определяне на служители, които да подписват протоколите за предаване на избирателен списък и изборни книжа и 

материали във връзка с провеждане на предсрочни избори за НС 2021г. Електронно подписан/

РСТ21-РД09-161 Заповед 1.7.2021 г. 16:19:54Определяне на отговорни длъжностни лица,които да полагат дежурства за 2021г.   

РСТ21-РД09-162 Заповед 1.7.2021 г. 16:23:43Определяне на служители за работа на 03.07.2021 г. и 04.07.2021 г. във връзка с организационно-техническата подготовка на 

предсрочни избори за НС 2021 г. /Електронно подписване/

РСТ21-РД09-163 Заповед 5.7.2021 г. 9:25:00Отмяна на заповед РСТ20-РД09-253/26,11,2020 за извършване на проверки с цел обезпечаване на  противоепидемичните 

мерки, и тяхното спазване от ЕС  на територията на СО-район "Студентски"

РСТ21-РД09-164 Заповед 7.7.2021 г. 10:02:07издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Валентина Стоева

РСТ21-РД09-165 Заповед 7.7.2021 г. 10:36:55работа на ДМК през месец август 2021г./електронно подписан/

РСТ21-РД09-166 Заповед 7.7.2021 г. 10:44:14Определяне на служители за оказване на техническо съдействие на членовете на СИК в предизборния и изборния ден във 

връзка с провеждане на предсрочни избори за НС 2021г../електронно подписан/

РСТ21-РД09-167 Заповед 7.7.2021 г. 10:58:23Определяне на служители за полагане на дежурства на 10.07.2021 г. и 11.07.2021 г. във връзка с провеждане на предсрочни 

избори за НС 2021 г../електронно подписан/

РСТ21-РД09-168 Заповед 9.7.2021 г. 15:24:31заместване на кмета за периода от 12.07.2021 до 16.07.2021

РСТ21-РД09-169 Заповед 15.7.2021 г. 11:28:26Отмяна на Заповед РСТ21-РД09-168/09.07.2021

РСТ21-РД09-170 Заповед 16.7.2021 г. 9:02:44участие в семинар за периода от 16.07.2021.-18.07.2021

РСТ21-РД09-171 Заповед 19.7.2021 г. 16:02:48определяне на график за продажба на купони за периода м. септември - м. декември 2021 г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-172 Заповед 19.7.2021 г. 16:06:04Изменение на  Заповед № РСТ21-РД09-17/02.02.2021г. на кмета на СО - район "Студентски".

РСТ21-РД09-173 Заповед 20.7.2021 г. 8:34:52Изплащане на допълнителни възнаграждения за положен извънреден труд от служителите във връзка с провеждане на 

избори за НС 2021г.  Електронно подписан документ



РСТ21-РД09-174 Заповед 20.7.2021 г. 12:19:27Възнаграждение за изпълнение на дейности по проект на МКБППМН, през месец юли 2021г.

РСТ21-РД09-175 Заповед 23.7.2021 г. 10:35:43Изплащане на нощен,извънреден и труд на официални празници ,положен от служителите по РСС

РСТ21-РД09-176 Заповед 23.7.2021 г. 10:43:52Изплащане на възнаграждение на обществени възпитатели към МКБППМН за м. юли 2021

РСТ21-РД09-177 Заповед 23.7.2021 г. 14:01:07Утвърждаване на Вътрешни правила за заплатите на служителите в Столична община - район Студентски

РСТ21-РД09-178 Заповед 26.7.2021 г. 11:32:58Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от ОМБПЗМ

РСТ21-РД09-179 Заповед 26.7.2021 г. 11:37:07Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от районната администрация

РСТ21-РД09-180 Заповед 26.7.2021 г. 11:39:40Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от "Здравеопазване"

РСТ21-РД09-181 Заповед 28.7.2021 г. 14:43:57Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-182 Заповед 28.7.2021 г. 14:48:20Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-183 Заповед 28.7.2021 г. 14:53:44Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-184 Заповед 28.7.2021 г. 14:58:41Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-185 Заповед 28.7.2021 г. 15:05:17Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-186 Заповед 28.7.2021 г. 15:18:36Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-187 Заповед 28.7.2021 г. 15:22:21Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-188 Заповед 28.7.2021 г. 15:28:25Принудително преместване на изоставен автомобил

РСТ21-РД09-189 Заповед 28.7.2021 г. 15:57:50Определяне на  служители от районната администрация за членове на работна група

РСТ21-РД09-190 Заповед 29.7.2021 г. 14:23:46заместване на кмета /Отпуск за 1 /един/ ден, считано за 30.07.21г. ,

РСТ21-РД09-191 Заповед 3.8.2021 г. 13:46:19Утвърждаване на Вътрешни правила за дейностите по управление на човешките ресурси в Столична община -район 

"Студентски"

РСТ21-РД09-192 Заповед 4.8.2021 г. 14:30:50Определяне на работна група от СО район студентски със задача да състави констативен акт за нарушения по чл.137,ал.3 и 

ал.148, ал.1 от ЗУТ, касаещ строеж: "Подложен бетон, долна армировка за фундаментна плоча и чакаща армировка за 

вертикални елементи" УПИ I-5448,5449 кв.170 м. Студентски град 

РСТ21-РД09-193 Заповед 4.8.2021 г. 14:37:40определяне на длъжностни лица по чл.223,ал.2 от ЗУТ

РСТ21-РД09-194 Заповед 9.8.2021 г. 10:45:46Уведомление на собствениците  за принудително преместване на ИУМПС по чл.46, ал.2 от НУОПОЧТСО МПС с 

рег.№СА8907РА

РСТ21-РД09-195 Заповед 9.8.2021 г. 11:18:41определяне на служители от район Студентски за потребители на е-услуга на НАП за предявяване на изпълнителни 

основания

РСТ21-РД09-196 Заповед 10.8.2021 г. 11:53:56Принудително премахване на ИУМПС

РСТ21-РД09-197 Заповед 10.8.2021 г. 11:58:22Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-198 Заповед 10.8.2021 г. 12:04:22Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-199 Заповед 10.8.2021 г. 12:12:58Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-200 Заповед 10.8.2021 г. 12:19:38Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-201 Заповед 10.8.2021 г. 12:25:38Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-202 Заповед 10.8.2021 г. 12:33:05Принудително преместване на ИУМПС

РСТ21-РД09-203 Заповед 10.8.2021 г. 15:19:20заместване на финансов контрольор

РСТ21-РД09-204 Заповед 13.8.2021 г. 13:32:48Заместване на кмета считано 18,08,2021

РСТ21-РД09-205 Заповед 13.8.2021 г. 15:19:18Утвърждаване на вътрешни правила за организация на административно обслужване в СО район Студентски



РСТ21-РД09-206 Заповед 13.8.2021 г. 15:31:21Определяне на служители, отговорни за вписванията в информационната система за извършване на предварителен, текущ и 

последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и в регистъра на информационните ресурси    

Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-207 Заповед 16.8.2021 г. 15:42:42Определяне на състав на МКБППМН по възпитателно дело №2/2021г.

РСТ21-РД09-208 Заповед 17.8.2021 г. 12:29:27Изплащане нощен, извънреден и труд на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен съвет по сигурност за месец август 2021г.

РСТ21-РД09-209 Заповед 19.8.2021 г. 15:01:56Заместване на главен инженер на района от инж. Валентина Велинова Стоеваза периода от 23.08.2021г. до 27.08.2021г.   

Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-210 Заповед 19.8.2021 г. 15:52:33Раздаване на рекламни материали

РСТ21-РД09-211 Заповед 23.8.2021 г. 14:00:50Възнаграждения на обществени възпитатели за месец Август 2021

РСТ21-РД09-212 Заповед 24.8.2021 г. 16:50:38Организация на работния процес на служителите в СО - район "Студентски".  /Електронно подписан документ/

РСТ21-РД09-213 Заповед 25.8.2021 г. 12:20:08Заместване на кмета на района от Искрен Арабаджиев за периода от  30.08.2021-07.09.2021

РСТ21-РД09-214 Заповед 25.8.2021 г. 14:59:22Заместване на главен архитект на района от инж.Валентина Стоева  от 30.08.2021-31.08.2021

РСТ21-РД09-215 Заповед 25.8.2021 г. 15:34:56Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46 ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-216 Заповед 25.8.2021 г. 15:41:08Принудително премахване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на  ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-217 Заповед 25.8.2021 г. 15:44:05Принудително премахване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на  ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-218 Заповед 25.8.2021 г. 15:45:34Принудително премахване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на  ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-219 Заповед 25.8.2021 г. 15:47:06Принудително премахване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на  ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-220 Заповед 27.8.2021 г. 13:58:02Определяне на длъжностни лица, които да изготвят информация относно границите на район " Студентски", в които ще се 

извършва организирано събиране и извозване на битови отпадъци за 2022г.

РСТ21-РД09-221 Заповед 2.9.2021 г. 10:04:02Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Биляна Методиева, Цветелина Лилова, Десислава 

Костадинова и Катя Христова

РСТ21-РД09-222 Заявление 9.9.2021 г. 15:58:01Организация на работния процес на служителите в СО - район "Студентски" във връзка с предотвратяване разпространениeто  

на коронавируса ( COVID - 19)  Електронно подписан документ  

РСТ21-РД09-223 Заповед 17.9.2021 г. 9:57:18Изплащане нощен труд, извънреден труд на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен съвет по сигурност за месец Септември 2021

РСТ21-РД09-224 Заповед 20.9.2021 г. 9:20:12Раздаване на рекламни материали-списания и флаери

РСТ21-РД09-225 Заповед 20.9.2021 г. 16:52:44Назначаване на технически екип по ОТП за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и предсрочни избори за 

народни представители (ПВР/НС - 2021)  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-226 Заповед 21.9.2021 г. 9:19:26Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис - Гергана Павлова Райкова

РСТ21-РД09-227 Заповед 21.9.2021 г. 9:22:12Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис - Румяна Василева Димитрова



РСТ21-РД09-228 Заповед 21.9.2021 г. 13:20:43Определяне на дежурни служители за работа на официалния празник - 22.09.2021 г. във връзка с актуализиране на данни в 

ИС РегСИК за изборите за ПВР/НС 2021 г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-229 Заповед 23.9.2021 г. 10:43:03Заместване на главен инженер на района от инж.Валентина Стоева за периода от 23.09.2021-24.09.2021

РСТ21-РД09-230 Заповед 23.9.2021 г. 16:14:27Възнаграждения на обществените възпитатели за месец септември 2021г.

РСТ21-РД09-231 Заповед 27.9.2021 г. 16:43:20Определяне на служители, които да получават изборни книжа, материали и бюлетини във връзка с провеждане на избори за 

президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021)  Електронно подписан 

документ

РСТ21-РД09-232 Заповед 27.9.2021 г. 16:54:32Определяне на места за обявяване на избирателни списъци във връзка с провеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021)  Констативните протоколи за 

обявяването им са сканирани на 2-ри файл  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-233 Заповед 27.9.2021 г. 16:57:14Изменение на заповед № РСТ21-РД09-225/20.09.2021 г., за назначен технически екип по ОТП за провеждане на избори за 

президент и вицепрезидент и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021)  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-234 Заповед 27.9.2021 г. 17:02:50Изменение на заповед № РСТ20-РД09-216/01.10.2020 г. за определяне на служители с персонален достъп до данни от 

регистри на държавната администрация в среда на междурегистров обмен - RegiX  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-235 Заповед 28.9.2021 г. 15:07:47Раздаване на рекламни материали - брошури и листовки

РСТ21-РД09-236 Заповед 28.9.2021 г. 16:29:38Определяне на работни групи за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021)  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-237 Заповед 29.9.2021 г. 14:42:45Определяне на помещение за съхранение на изборни книжа и материали във връзка провеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021)  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-238 Заповед 30.9.2021 г. 10:22:27Изменение на Заповед № РСТ20-РД09-105/18.05.2020г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-239 Заповед 30.9.2021 г. 12:35:08Тестване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на населението от 11:00ч. на 01.10.2021г.

РСТ21-РД09-240 Заповед 1.10.2021 г. 12:47:02Раздаване на рекламни брошури

РСТ21-РД09-241 Заповед 1.10.2021 г. 13:58:45Провеждане на рекламна кампания, раздаване на рекламни листовки

РСТ21-РД09-242 Заповед 1.10.2021 г. 14:11:04Раздаване на рекламни материали

РСТ21-РД09-243 Заповед 1.10.2021 г. 17:08:05Определяне на  Длъжностно лице което да осъществява вътрешен контрол по ЗМИП - Атанас Горов - зам. кмет

РСТ21-РД09-244 Заповед 4.10.2021 г. 16:15:44Изменение състав на Районния съвет по сигурност при район "Студентски"

РСТ21-РД09-245 Заповед 4.10.2021 г. 16:17:32Изменение  на състав на Щаб за изпълнение на районния план за защита при бедствия и за взаимодействие с други щабове

РСТ21-РД09-246 Заповед 4.10.2021 г. 16:19:12Изменение на състав  на Районна Постоянно действащи комисия при СО район Студентски за работа  през зимен сезон 2020-

2021 г

РСТ21-РД09-247 Заповед 5.10.2021 г. 9:16:18Възлагане на функции по прилагане на Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на 

Столична община

РСТ21-РД09-248 Заповед 5.10.2021 г. 13:59:45Заместване на Кмет от заместник кмет инж. Атанас Горов за периода от 06.10.2021 до 08.10.2021



РСТ21-РД09-249 Заповед 5.10.2021 г. 16:04:25Определяне на длъжностно лице от Столична община - район "Студентски" за провеждане на консултациите и извършване в 

срок на дейностите, посочени в Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

РСТ21-РД09-250 Заповед 5.10.2021 г. 17:01:33Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-251 Заповед 5.10.2021 г. 17:05:24Грешен регистрационен индекс   

РСТ21-РД09-252 Заповед 5.10.2021 г. 17:05:54Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплетоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-253 Заповед 5.10.2021 г. 17:09:54Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за ракомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-254 Заповед 5.10.2021 г. 17:12:43Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за ракомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-255 Заповед 6.10.2021 г. 16:46:17Определяне на длъжностни лица от отдел АИО за работа с избирателни списъци, приемане на заявления, искания, 

декларации и др. на изборите за президент и вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за  народни представители (ПВР/НС - 

2021г.)  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-256 Заповед 8.10.2021 г. 15:58:34Изземане на общински недвижим имот

РСТ21-РД09-257 Заповед 12.10.2021 г. 14:52:51Изменение на заповед №РСТ20-РД09-38/24.02.2020г. и Заповед №РСТ21-РД09-14/27.01.2021

РСТ21-РД09-258 Заповед 13.10.2021 г. 9:22:28Изменение на състав на МКБППМН при СО район Студентски

РСТ21-РД09-259 Заповед 13.10.2021 г. 10:36:59Заместване на Главен архитект на район Студентски от Евелина Малешевска за периода от 14.10.2021 до 18.10.2021  

РСТ21-РД09-260 Заповед 14.10.2021 г. 11:50:19Изплащане нощен, извънреден и труд на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен съвет по сигурност за месец октомври 2021г.

РСТ21-РД09-261 Заповед 15.10.2021 г. 11:51:36Изменение на заповед № РСТ20-РД09-117/04.06.2021г. -  Утвърждаване на "Правила за дейността на оперативния дежурен по 

Районен съвет по сигурност при район "Студентски"

РСТ21-РД09-262 Заповед 15.10.2021 г. 11:57:09Назначаване на комисия за извършване на проверки по Закона за предучилищното и училищно образование.  Електронно 

подписан документ

РСТ21-РД09-263 Заповед 18.10.2021 г. 14:53:43Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост

РСТ21-РД09-264 Заповед 18.10.2021 г. 16:31:52Оттегляне на РС № Б - 46/04.10.2021г.

РСТ21-РД09-265 Заповед 19.10.2021 г. 9:16:55Рекламно - информационна кампания

РСТ21-РД09-266 Заповед 19.10.2021 г. 13:25:43Определяне на членове в Обществените съвети на общинските детски градини и училища на територията на район 

"Студентски".  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-267 Заповед 19.10.2021 г. 13:28:00Определяне на длъжностни лица за работа в почивни дни на 30.10.2021 г. и 06.11.2021г. във връзка с провеждане на избори 

за ПВР/НС 2021.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-268 Заповед 19.10.2021 г. 13:30:15Определяне на служители за осъществяване на дейности свързани с оборудване на изборните помещения и осигуряване на 

копирна техника във връзка с избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-269 Заповед 19.10.2021 г. 13:32:09Определяне на служители за подготовка и осъществяване на дейности от технически характер по осигуряване на 

избирателните комисии с изборни книжа и материали във връзка с избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-270 Заповед 21.10.2021 г. 9:39:35Възнаграждение на обществен възпитател за месец октомври 2021г.



РСТ21-РД09-271 Заповед 21.10.2021 г. 12:48:35Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите по дейност 282 "Организационно-

мобилизационна подготовка, поддръжка на запаси и мощност" за третото тримесечие на 2021година

РСТ21-РД09-272 Заповед 21.10.2021 г. 12:52:50Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите от районната администрация за 

третото тримесечие на 2021 година

РСТ21-РД09-273 Заповед 21.10.2021 г. 12:57:16Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите във функция "Здравеопазване" за 

третото тримесечие на 2021

РСТ21-РД09-274 Заповед 21.10.2021 г. 14:28:44Заместване на кмета на района считано за 22.10.2021г.

РСТ21-РД09-275 Заповед 25.10.2021 г. 16:45:54Изменение и допълнение на Заповед № РСТ21-РД09-193/04.08.2021г.

РСТ21-РД09-276 Заповед 25.10.2021 г. 16:50:35Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Биляна Методиева, Цветелина Върбанова и Пенка 

Миленова

РСТ21-РД09-277 Заповед 26.10.2021 г. 15:20:03Определяне на служители за работа в почивните дни на 30.10.2021 г. и 31.10.2021 г. и на 06.11.2021 г. и 07.11.2021 г. във 

връзка с организационно-техническата подготовка за провеждане на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-278 Заповед 26.10.2021 г. 15:47:22Постоянно действаща Комисия на основание чл.40, ал.1 от НРУУРОЖ на територията на Столична община и на основание 

чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

РСТ21-РД09-279 Заповед 2.11.2021 г. 16:39:13Определяне на длъжностни лица, които са извършват контрол за спазване разпоредбите на НРУИДТСО

РСТ21-РД09-280 Заповед 2.11.2021 г. 16:42:36Определяне на длъжностни лица, които са извършват контрол за спазване разпоредбите на НРУИДТСО след 17:00 часа

РСТ21-РД09-281 Заповед 3.11.2021 г. 15:50:07Заместване на главен инженер на район Студентски от инж.Валентина Стоева за периода от 03.11.2021-08.11.2021

РСТ21-РД09-282 Заповед 3.11.2021 г. 15:52:39Издаване на удостоверения за квалифициран електронен подпис

РСТ21-РД09-283 Заповед 3.11.2021 г. 15:58:54Утвърждаване на номера на служебни избирателни списъци във връзка с провеждане на избори за ПВР/НС 2021

РСТ21-РД09-284 Заповед 8.11.2021 г. 11:43:50Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Цветанка Панова

РСТ21-РД09-285 Заповед 8.11.2021 г. 13:12:54Определяне на служители, които да подписват протоколите за предаване на избирателен списък и изборни книжа и 

материали във връзка с провеждане на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-286 Заповед 9.11.2021 г. 13:52:49Електронно подписан документ -  Определяне на членове на комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК във връзка с избори за ПВР/НС 

2021.

РСТ21-РД09-287 Заповед 9.11.2021 г. 16:41:21Определяне на служители за оказване на техническо съдействие на членовете на СИК в предизборния и изборния ден във 

връзка с провеждане на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-288 Заповед 10.11.2021 г. 16:28:53Осигуряване на помещения за съхранение на изборни книжа и чували с бюлетини, предназначени за общинската 

администрация във връзка с провеждане на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ 

РСТ21-РД09-289 Заповед 11.11.2021 г. 17:03:36Изменение на Заповед № РСТ21-РД09-287/09.11.2021г. за определяне на служители за оказване на техническо съдействие на 

членовете на СИК в предизборния и изборния ден във връзка с провеждане на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан 

документ

РСТ21-РД09-290 Заповед 12.11.2021 г. 10:33:22Определяне на служители за полагане на дежурства на 13.11.2021 г. и 14.11.2021 г. във връзка с провеждане на избори за 

ПВР/НС 2021 г.  Електронно подписан документ    

РСТ21-РД09-291 Заповед 12.11.2021 г. 10:57:00Определяне на служители за  приемане на изборни книжа и материали от изборите за ПВР/ НС 2021 г./21.11.2021 г.  по т. 6 и 

т. 15 от Решение № 896-ПВР/НС/10.11.2021 г. на ЦИК  Електронно подписан документ 



РСТ21-РД09-292 Заповед 12.11.2021 г. 16:21:02Определям следните работни места и длъжности от функция "Здравеопазване" за които се отнася работно облекло, както и 

служители, които имат право на работно облекло

РСТ21-РД09-293 Заповед 15.11.2021 г. 15:32:54Изплащане нощен , извънреден труд на официални празници, положен от служителите, осъществяващи денонощно 

дежурство по Районен съвет по сигурност за месец ноември

РСТ21-РД09-294 Заповед 17.11.2021 г. 11:22:36работа на ДМК през месец декември 2021г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-295 Заповед 17.11.2021 г. 11:24:59Допълнение на Заповед № РСТ21-РД09-231/27.09.2021г. на кмета на СО - район "Студентски", касаеща Определяне на 

служители, които да получават изборни книжа, материали и бюлетини във връзка с провеждане на избори за президент и 

вицепрезидент на РБ и предсрочни избори за народни представители (ПВР/НС - 2021).  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-296 Заповед 17.11.2021 г. 11:27:53Допълнение на Заповед № РСТ21-РД09-286/09.11.2021г. на кмета на СО - район "Студентски", касаеща определяне на 

членове на комисия по чл. 287, ал. 7 от ИК във връзка с избори за ПВР/НС 2021.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-297 Заповед 19.11.2021 г. 9:12:55Извънредно заседание на РЕСУТ насрочено на 23.11.2021 в 14:00ч

РСТ21-РД09-298 Заповед 22.11.2021 г. 10:24:32Определяне на "спортна зона".  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-299 Заповед 22.11.2021 г. 11:43:11Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-300 Заповед 22.11.2021 г. 11:45:22Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-301 Заповед 22.11.2021 г. 11:46:55Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-302 Заповед 22.11.2021 г. 11:51:48Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-303 Заповед 22.11.2021 г. 11:53:47Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-304 Заповед 22.11.2021 г. 11:55:35Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-305 Заповед 22.11.2021 г. 11:57:31Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-306 Заповед 22.11.2021 г. 12:00:04Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-307 Заповед 22.11.2021 г. 12:07:16Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-308 Заповед 22.11.2021 г. 12:08:53Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-309 Заповед 22.11.2021 г. 12:10:27Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-310 Заповед 22.11.2021 г. 12:12:02Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО



РСТ21-РД09-311 Заповед 22.11.2021 г. 12:13:32Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-312 Заповед 22.11.2021 г. 12:15:03Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-313 Заповед 22.11.2021 г. 12:16:36Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-314 Заповед 22.11.2021 г. 12:18:04Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-315 Заповед 22.11.2021 г. 12:19:54Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-316 Заповед 22.11.2021 г. 12:21:33Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-317 Заповед 22.11.2021 г. 12:23:08Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл.46, ал.5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-318 Заповед 22.11.2021 г. 12:36:44Възнаграждение на обществен възпитател за месец ноември 2021

РСТ21-РД09-319 Заповед 22.11.2021 г. 12:40:52Изплащане на възнаграждения за изпълнение на задачи, свързани с дейността на МЛБППМН

РСТ21-РД09-320 Заповед 22.11.2021 г. 14:53:16Изготвяне на въпросник и доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2021   в срок до 

10.01.2022  

РСТ21-РД09-321 Заповед 23.11.2021 г. 13:40:00Изплащане на допълнителни възнаграждения за положен извънреден труд от служителите във връзка с провеждане на 

първи и втори тур на избори за ПВР/НС 2021  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-322 Заповед 25.11.2021 г. 9:35:07Издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис на Памела Денчева

РСТ21-РД09-323 Заповед 25.11.2021 г. 13:38:08Допълване на Заповед №РСТ21-РД09-319/22.11.2021 на Кмета на СО район Студентски, касаеща изплащане на 

възнаграждения за изпълнение на задачи, свързани с дейността на МЛБППМН

РСТ21-РД09-324 Заповед 30.11.2021 г. 15:03:35Принудително преместване на ИУМПС и транспортиране до център за разкомплектоване на ИУМПС на основание чл. 46, ал. 5 

от НУОПОЧТСО

РСТ21-РД09-325 Заповед 1.12.2021 г. 13:47:10Провеждането на Коледен базар на територията на парк „Студентски".

РСТ21-РД09-326 Заповед 1.12.2021 г. 16:57:17Заповед за определяне на средствата за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и 

обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни 

места за периода 01.06 - 14.09.2021г на учебната 2020/2021г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-327 Заповед 2.12.2021 г. 8:48:53Определяне на допълнителни места за търговия на открито по време на коледните и новогодишни празници.

РСТ21-РД09-328 Заповед 2.12.2021 г. 9:08:55Заместване на началник отдел "Финансово-счетоводна и търговска дейност" за периода от 06.12.2021-14.12.2021

РСТ21-РД09-329 Заповед 2.12.2021 г. 10:06:11Заместване на  Кмета на СО район Студентски за периода  06.12.2021-10.12.2021от инж.Атанас Горов

РСТ21-РД09-330 Заповед 6.12.2021 г. 16:20:08Определяне членове на комисия по чл. 99б от ЗГР  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-331 Заповед 8.12.2021 г. 15:41:10Определяне на състав на МКБППМН по възпитателно дело №3/2021

РСТ21-РД09-332 Заповед 13.12.2021 г. 16:12:01Изплащане нощен, извънреден труд на официални празници, положен от служители, осъществяващи денонощно дежурство 

по Районен съвет по сигурност за месец Декември 2021

РСТ21-РД09-333 Заповед 16.12.2021 г. 13:41:29Възнаграждение на обществен възпитател за месец декември 2021г.   Електронно подписан документ



РСТ21-РД09-334 Заповед 17.12.2021 г. 12:35:34Командироване

РСТ21-РД09-335 Заповед 17.12.2021 г. 14:17:43изплащане на възнаграждения по апликационна форма "Работилница за коледна магия 6" .  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-336 Заповед 21.12.2021 г. 17:07:44определяне на график за продажба на купони за периода м. януари - м. май 2022 г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-337 Заповед 22.12.2021 г. 14:34:34Определяне на стойност за корекция и профилактика на зрението на служители, работещи с видеодисплеи за 2021г.

РСТ21-РД09-338 Заповед 22.12.2021 г. 15:10:07Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите във функция "Здравеопазване" за 

четвърто тримесечие на 2021г.

РСТ21-РД09-339 Заповед 22.12.2021 г. 15:17:17Изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите по дейност 282 "Организационно-

мобилизационна подготовка, поддръжка на запаси и мощност" за четвъртото тримесечие на 2021 г.

РСТ21-РД09-340 Заповед 22.12.2021 г. 16:34:15Заповед за определяне на средствата за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и 

обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни 

места за периода 15.09.2021г. - 31.10.2021г на учебната 2021/2022г.  Електронно подписан документ

РСТ21-РД09-341 Заповед 30.12.2021 г. 17:05:44Заместване на главен инженер на района  от 04.01.2022 до 07.01.2021 от инж.Валентина Стоева

РСТ21-РД09-342 Заповед 30.12.2021 г. 17:08:33Заместване на главен архитект на района за 31.12.2021и  от 24.01.2022 до 28.01.2022 от арх.Евелина Малешевска


