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Относно: Молба за съдействие до районна администрация „Искър '

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

В отговор на Ваше писмо до администрацията на СО-район „Искър” с молба за

съдействие относно проблем с използването на двора на 163 ОУ „Черноризец Храбър” и

на площите, разположени в близост до училището за разхождане на кучета, Ви

уведомявам, че са извършени няколко съвместни проверки от служители на районна

админислрация „Искър” и на районен инспекторат „Искър” към Столичен инспекторат в

двора на училището, при които не е установено разхождане на домашни любимци —

кучета. Проведен е разговор с г-н Благоев — портиер в училището, по време на който е

предоставена информация, че вратите на двора се заключват в 20:30 часа и се отключват

в 06:00 часа. През останалото време се осъществява стриктен контрол и не са допуска

влизането в двора на граждани с домашни любимци.

По време на извършените проверки, в площите от източната страна от двора на

училището (които са частна собственост), не е установено наличието на свободно

пуснати домашни кучета. Предвид получения сигнал ще се повиши контрола в

посочената територия.

По отношение на молбата за съдействие относно предоставянето на забранителни

табели за разхождане на кучета в двора на 1 63 ОУ „Черноризец Храбър", Ви предоставям

следната информация:

С писмо изх. 0700-815 от районна администрация „Искър“,

директорите на всички училища и детски ГРадини на територията на район „Искър“ са

уведомени да предприемат мерки за обозначаването на входовете на учебните заведения

с табели, забраняващи разхождането на КУЧета• С оглед подпомагане изпълнението на

посоченото задължение, с писма изх. 0700-815 (2)/26.03.201Зг, и изх. Хе 0700-815

Писмото се издава 6 2 (Два) екзеипияра — един за подателя за киасиране 6 архива и един за получателя.

Изпрспца се на хартиен носител.



(3)/27.03.2013г. от районната администрация, на директорите е предложено да се
поставят еднотипни табели, като за целта е изготвен образец на табела, и е предложена
възможност за заявяване на необходимия брой табели за всяко учебно заведение.
Приложено Ви изпращам копие от писмото до директора на 163 ОУ „Черноризец
Храбър”, отговор на което не е постъпвал в Р а йонната администрация.

При желание от Ваша страна, служителите от отдел „Благоустройство и екология”

в районна администрация „Искър” ще Ви окажат съдействие при избора на табела, която

да поставите.

Приложение: Копие на писмо изх. 0700-815 Зг.
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С уважение,

столична

ИВАЙЛО ЦЕКОВ 05щина

КМЕТ НА РАЙОН „ИС

Съгласували:

инж. Любен Тончев — Зам.-кмет на район „Иск

инж. Людмил Дончев — Началник отдел ”БЕ”

Изготвил:

Сийка Терзиева — ст. експерт, отдел „БЕ”

Писмото се издава в 2 (Оки) екземпляри — един за за класиране в архиви и един за получателя.

Изприиш се на хартиен носител.


