СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1815/19.05.2020 год.
(Регистрационен индекс, дата)
гр. София
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 44, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, като взех предвид обявената с Решение № 325 на Министерския съвет на РБ
от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка, съобразно чл. 63в от Закона за здравето, в
съответствие със Заповеди № РД-01-262/14.03.2020 г. и № РД-01-268/15.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
На открити обществени места в т.ч. паркове, улици и спирки на градския транспорт на
територията на Столична община да се спазва физическа дистанция най-малко от 1.5 м. разстояние
между лица, които не са от едно семейство/домакинство.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на възложеното с
нея и до следващо мое нареждане по същата.
Настоящата заповед отменя Заповед № СОА20-РД09-1749 от 02.05.2020 г.; Заповед № СОА20РД09-1748 от 02.05.2020 г.; Заповед № СОА20-РД09-1719 от 28.04.2020 г.; Заповед № СОА20-РД091715 от 27.04.2020 г. на кмета на Столична община.
Чрез АИССО. заповедта да се насочи на зам.-кмета на направление „Финанси и здравеопазване“
(зам.- ръководители на ВООЩ, съгласно Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г) - за сведение и
изпълнение, на заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на CO - за сведение, на директора на
дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на началника на сектор „Общинска полиция - СДВР“ - за
сведение и оперативен контрол, на зам.-кмета на направление „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие - за публикуване.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на СО и
на директора на Столична дирекция на вътрешните работи - за сведение и оперативен контрол.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:…...………/П/…....………..
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

Заповед за определяне на противоепидемични мерки на открити обществени места в т. ч. паркове, улици и
спирки на градския транспорт. Заповедта отменя Заповед № СОА20-РД09-1749 от 02.05.2020 г.; Заповед №
СОА20-РД09-1748 от 02.05.2020 г.; Заповед № СОА20-РД09-1719 от 28.04.2020 г.; Заповед N° СОА20-РД091715 от 27.04.2020 г.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр

