СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ Q O S2W J№ -& & /.9£.Q i?.-.4P .& ?...... г.
(Регистрационен индекс, дата)
гр. София
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, и във връзка със Заповед №
РД-01-370/30.06.2020 г. и Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
постановени по повод Решение на Министерски съвет № 418/25.06.2020 г. за удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка,
удължена с Решение на Министерски съвет № 378/12.06.2020 г., уреждащи въвеждането на
противоепидемични мерки на територията на Република България,

Н АРЕЖДАМ:
I. Изменям н допълвам Заповед № СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед
№ СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., Заповед № СОА20РД09-1580/31.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД091778/13.05.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. на кмета на Столична община, както
следва:
1. Съдържанието на т. 5ж се променя както следва:
„5ж. Културно-развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от
танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица), могат
да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито (в т.ч. в
читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и
други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, и при съобразяване на указания, дадени от
министри съгласно функционалната им компетентност и при спазване на въведените противоепидемични
мерки със Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
2. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед №
СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г„ Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД091580/31.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1778/13.05.2020
г. и Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. на кмета на Столична община остава непроменена.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община,
направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и на началника на сектор
„Общинска полиция - СДВР“.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община в рубрика
„COVID-19“.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на СО, на
директорите на дирекции и на началниците на самостоятелни отдели в СО - за сведение, на заместникЗаповед за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. на кмета на СО.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

кмета на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ и на
началника на сектор „Общинска полиция - СДВР“ - за изпълнение, на зам.-кмета на направление
„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ - за публикуване.
Чрез АИССО към АИССОС, заповедта да се насочи на председателя на Столичния общински
с ъ в ет -за сведение.
Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на Столична
община - за сведение и изпълнение, на директора на Столична дирекция на вътрешните работи - за
сведение.
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Заповед за изменение и допълнение на Заповед .\г СОА20-РД09-1987/16.06.2020 г. на кмета на СО.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

