C T O J I ИЧ НА О Б Щ И Н А

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09. Г7. А Ч .5 8 ../..

010У10...,

(Регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона ча защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал.
4 и ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение ма т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, съобразно писмо
с per. № СОА20-ДИ09-795/26.02.2020 г. на зам.-областния управител на област София, писма per. №
СОА20-ДИ05-709/05.03.2020 г ; № СОА20-ДИ 05-714/06.03.2020 г.; X» СОЛ20-ДИ05-725/09.08.2020 г. на
директора на Столична регионална здравна инспекция, писмо с per. № СОА20-ДИ05-724/09.03.2020 г. на
зам. изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, предвид Заповед № СОА20-РД9161/27.02.2020 г. па кмета на Столична община, във връзка с разпространението на новия Коронавирус
2019-nCov (COV1D-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за
общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и
ограничаване разпространението му на тери торията на Столична община

Н АР ЕЖДАМ:
1.
Всички административни ръководи тели в структурата на Столична община в т. ч. районните
администрации и общинските предприятия да предприемат необходимите действия и да създадат
необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на
привременни мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и
юридически лица (ФЛ/Ю Л) по повод административната дейност и обслужване вкл. чрез преценка за
осигуряване подаването на документи да се извършва чрез поставяне на определено достьпно за ФЛ/Ю Л
място/помещение в съответните административни сгради на кутии, осигуряващи неприкосновеностга на
документите, в които ФЛ/Ю Л да подават физически безконтактно документи до администрацията, с
подробни указания за начина на подаване и необходимостта от данни за обратна връзка с подателя.
1.1. Превантивните организационни мерки включват задължително следното:
- Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (препоръчително 4 пъти дневно) на всички
повърхности и зони в контакт с открити части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на
микроклиматични фактори на средата и проветряване
- Спазване на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална
възможност за замърсяване.
1.2. По преценка и при възможност да се осигури провеждането на строг пропускателен филтър в т.
ч. и на служителите на администрацията в съответните административните сгради.
1.3. Д и р екто р те на дирекции в Столична община, имащи отношение към организацията по r. I от
настоящата заповед, секретарите на райони и директорите на общински предприятия да информират
секретаря на Столична община за проблеми, имащи отношение към създадената с т. 1 организация.

Заповед за създаване па необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявената от
Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична
община.
Заповедта се издава в I (един) екземпляр

2. Заместннк-кмегьт на Столнчна община в направление „Транспорт и градска мобилност“ да
създаде необходимата организация и контрол чрез изпълнителните директори на „М етрополитен“ ЕАД,
„Център за градска мобилност“ НАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“
ЕАД“ за допълнително регулярно почистване и дезинфекция в транспортните средства на обществения
градски превоз и на метростанциите на територията на Столична община.
2.1. Изпълнителните директори на „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД,
„Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД“ да създадат организация за
осигуряване на лични предпазни средства за персонала.
2.2. Изпълнителните директори на „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД,
„Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД“ да информират зам.-кмета по т. 2
от настоящата заповед за проблеми, имащи отношение към създадената със същата организация.
3. Заместннк-кмегьт на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и
младежки дейности“ да създаде необходимата орг анизация и контрол за:
- преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца,
посещенията на публика и посетители на културни, спортни, образователни масови мероприятия, в това
число в кина, театри, музеи, спортни зали, концертни зали, общински културни институти и др. на
територията на Столична община.
3.1. Заместник-кмета на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки
дейности“ да създаде организация чрез контрола на кметовете на райони на директорите на детски
заведения и училища за следното:
3.1.1. Директорите на детски заведения и училища да създадат необходимата организация за:
- спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, дадени с писмо № 16-00-4/2020
г., неразделна част от настоящата заповед, и да провежда! контрол за спазване на инструкциите;
- предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на помещенията и лична хигиена, при
стриктно спазване и на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (изм.),
и инструкциите на РЗИ;
- преустановяване всички мероприятия с деца и ученици;
- преустановяване организираното извеждане на деца и ученици от образователните институции на
места където има струпване на много хора.
- стриктно спазване пропускателния режим за достъпа на външни лица в детски заведения и училища.
3.1.2. Директорите на детски заведения да създадат необходимата организация за:
- ограничаване на достъпа на външни лица до входа на сградите;
- по преценка от медицинската сестра в детското заведение да не се допускат деца с признаци на
вирусно заболяване, независимо от представяне на медицинска бележка;
3.2. Директорите на детски заведения и училища да информират зам.-кмета по т. 3 от настоящата
заповед чрез съответния кмет на район за проблеми, имащи отношение към създадената със същата
организация.
4. Заместннк-кмегьт на Столична община в направление „Финанси п здравеопазване“ да
създаде необходимата организация и контрол чрез директорите на общинските лечебни заведения за
доболнична и болнична помощ и директорите на самостоятелни детски ясли за следното:
4.1. Директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и болнична помощ да създадат
необходимата организация за:
- спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, дадени с писмо № 16-00-4/2020
г, неразделна част от настоящата заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;
- предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на помещенията при засилена честота;
- осигуряване на предпазни средства за персонала;
- засилен контрол на пропускателния режим на заведенията;
4.1.1 директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и болнична помощ да информират
ресорния заместник-кмет по т. 4 от настоящата заповед за всякакви проблеми, имащи отношение към
създадената организация, както и за свободния леглови фонд и за броя на пациенти, поставени на
изследване за новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-20I9);
4.2. Директорите на самостоятелни детски ясли на територията на Столична община да създадат
необходимата организация за:
- спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, дадени с писмо № 16-00-4/2020
г„ неразделна част от настоящата заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;
Заповед за създаване на необходимата организация вьв връзка с разпространението на COVID I 1) и обявената от
Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична
община.
Заповедта се издава в / (един) екземпляр

- предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на помещенията и лична хигиена, при
стриктно спазване на Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини (изм.)
и инструкциите на РЗИ;
- преустановяване всички мероприятия с деца;
- преустановяване организираното извеждане на деца от образователните институции на места където
има струпване на много хора.
- стриктно спазване пропускателния режим за достъпа на външни лица в детските заведения.
4.2.1. Директорите на самостоятелни детски ясли да създадат необходимата организация за:
- ограничаване на достъпа на външни лица до входа на сградите;
- по преценка от медицинската сестра з детското заведение да не се допускат деца с признаци на
вирусно заболяване, независимо от представяне на медицински бележка.
4.3.
Директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и болнична помощ и директорите
на самостоятелни детски ясли да информират зам.-кмета по т. 4 от настоящата заповед за проблеми,
имащи отношение към създадената със същата организация.
5. Заместник-кметьт на Столична община в направление „Социални дейности и интеграция на
хора с увреждания“ да създаде необходимата организация и контрол чрез директорът на Центъра за
кризисно настаняване на бездомни хора и на директорите на домовете за социални услуги за следното :
5.1. Директорът на център за кризисно настаняване на бездомни хора и на директорите на домовете
за социални услуги да създадат необходимата организация за:
- спазване па предписанията на Главния държавен здравен инспектор, дадени с писмо № 16-00-4/2020
г, неразделна част от настоящата заповед, и да провеждат кон трол за спазване на инс трукциите;
- редовна дезинфекция на помещенията препоръчително 4 пъти дневно;
- осигуряване налични предпазни средства за персонала;
- преустановяване на посещенията и свижданията в специализираните институции и социалните
услуги от резидентен тип на територията на Столична община.
5.1.1. Медицинските специалисти и ръководители на социалните услуги да разяснявал подробно на
потребителите и техните близки мерките за превенция на Световната здравна организация.
5.2.
Директорът на Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора и на директорите на домовете
за социални услуги да информират зам.-кмета по т. 5 от настоящата заповед за проблеми, имащи
отношение към създадената със същата организация.
6. Заместник-кметьт на Столична община в направление „Зелена система, екология и
земенолзване“ да създаде необходимата организация и контрол чрез директора на Зоологическа градина
-С о ф и я за преустановяване посещенията в Зоологическата градина.
6.1. Директорът на Зоологическа градина - София за преустановяване посещенията в Зоологическата
градина да информира зам.-кмета по т. 6 от настоящата заповед за проблеми, имащи отношение към
създадената със същата организация.
7. Началникът на ссктор Общинска полиция -С Д В Р да създаде необходимата организация за
оказване на съдействие на директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при осъществяване на
дейности по профилактика и реакция при необходимост, свързана с ограничаване разпространението на
новия Коронавирус 2019-nCov (COV ID -2019)
8. При констатиран случаи на наличие на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019), всички
упоменати в настоящата заповед отговорни лица незабавно уведомяват ръководителя на операциите
Красимир Димитров - директор на дирекция „ Аварийна помощ и превенция“, съгласно Заповед №
СОА20-РД09-1415/27.02.2020 г. и Заповед № СОА20-РД91-61 /27.02.2020 г. на кмета на Столична община
на телефон 0889 512 116.
9. Заместпик-кмета па Столична община в направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“ да създаде необходимата организация за създаване на специализирана секция
на Електронния портал на Столична община за публикуване на информация, свързана с новия
Коронавирус 2019-nCov (COV ID -2019).
Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община .
Заповед за създаване на необходимата организация /rnt връзка с разпространението на COVID 19 и обявената от
Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична
община.
Заповедта се издава в I (един) екземпляр

Чрез ЛИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметоветс и секретаря на Столична община - за
изпълнение, на директорите на дирекции на Столична община, началникът на сектор „Общинска полиция
- СДВР“, директорите на Столичен дом за радостни обреди и ОГ1 „Гробищни паркове“ - за сведение,
изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях структури - за сведение.
Чрез СЕОС с придружитслио писмо, заповедта да се изпрати на председателя на Столичния
общински съвет, главния архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на
директора на Столичен инспекторат, директорите на посочените в заповедта общински търговски
дружества реални участници в ЕОД - за сведение и изпълнение.
Но електронен път на официалната ел. поща или факс на общинските т ъ р г о в с к ^ ф у ^ с г в а и<
директора на Зоологическа градина - София, които не са реални участници в ЕОД - за ■*’*” ' ™
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Заповед за създаване на необходимата организации във връзка с разпространението на COVID 19 и обявената от
Световната здравна организации степен на спешност за общественото здраве за територията на Столична
община.
Заповедта се издава в / (един) екземпляр

