
 
               

 

ЗАПОВЕД 
 

Електронен документът, подписан с ел. подпис. Насочва се чрез ИСД. 

12.9.2022 г.

X РСТ22-РД09-213/12.09.20...

Регистрационен номер

Signed by: Kristina Nikolaeva Palazova  
Относно: Заповед за забрана за внасяне, продажба и употреба на спиртни напитки и 

упойващи вещества от 10.00 ч. на 29-ти септември 2022г. до приключване на мероприятието 

на 02-ри октомври 2022г. на територията на парк „Студентски“ 
 

Във връзка със Заповед № СОА22-РД09-1553/09.09.2022г. на кмета на Столична община, 

касаеща провеждане на мероприятие в периода от 29-ти септември до 02-ри октомври 2022г. на 

територията на парк „Студентски“, въз основа на Разрешение № СОА22-СГ02-1057-[3]/ 
01.09.2022г. на Директор на Дирекция „Сигурност“ на Столична община и съгласувана схема 

от Главния архитект на СО, на основание чл. 8, ал. 7, т. 2 от Наредбата за обществения ред на 

територията на Столична община, чл.17, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване 

на търговска дейност на територията на Столична община и на основание чл. 46, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  
 

Н А Р Е Ж Д А М 
 
Забранявам внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи 

вещества от 10.00 ч. на 29-ти септември 2022г. до приключване на мероприятието на 02-ри 

октомври 2022г. на територията на парк „Студентски“ - в рамките на одобрената за 

провеждането му площ, съгласно схема на Главния архитект на СО.  
 Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на СО – район 

„Студентски“.  
 Заверено копие от заповедта да се изпрати с придружително писмо на организаторите на 

мероприятието на територията на парк „Студентски“. 
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на директора на Столична 

дирекция на вътрешните работи - за сведение.  
Чрез ИСД заповедта да се насочи към отдел ФСТД - за сведение. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

12.9.2022 г.

X Атанас Горов

За Кмет на СО-район „Студентски”

Съгласно Заповед за заместване № РСТ22-РД0...

Signed by: ATANAS STOIMENOV GOROV  
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Изготвил:  
12.9.2022 г.

X Десислава Стойкова

Главен юрисконсулт, СО - район "Студентс...

Signed by: Desislava Stoyanova Stoykova  
 
 
 
 
 


