СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Изх. №……………………………..
3.8.2022 г.

X СОА22-РД09-1325/03.08.2...
Рег. №
Подписано от: Nikolinka Valentinova Shishkova

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), като взех предвид Заповед № РД-01-241/02.08.2022 г.
на директора на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ)

ДОПЪЛВАМ:
Заповед № СОА22-РД09-1254/22.07.2022 г. на кмета на Столична община, със
следното съдържание и същата да се чете:
Считано от 04.08.2022 г. изпълнителният директор на „Център за градска
мобилност“ ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция"/директора на
Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите действия
и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни екипи, които да
извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със
задължителното поставяне на защитна маска за лице (с изключение на деца под 6 годишна
възраст), когато се намират в транспортните средства за обществен превоз на територията
на Столична община, в т.ч. и метростанции.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на заместник-кмета в
направление „Транспорт и градска мобилност".
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на началника на Сектор „Общинска полиция" за изпълнение, на зам.-кмета на направление „Дигитализация, иновации и икономическо
развитие" - за публикуване и на зам.-кмета в направление „Транспорт и градска
мобилност" - за контрол.
Чрез ел.поща/факс, заповедта да се изпрати на изпълнителния директор на „Център
за градска мобилност“ ЕАД и на директора на Столична дирекция на вътрешните работи –
за изпълнение.
3.8.2022 г.

X

Албена Атанасова

ЗА КМЕТ НА СО
СЪГЛ. ЗАПОВЕД №СОА22-РД15-2606/29.07....
Signed by: Albena Hristova Atanasova

Допълнение на заповед СОА22-РД09-1254 за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични
мерки в МГТ.
Електронен документ, подписан с КЕП.

Съгласувано чрез АИССО:
Зам.-кмет на СО: д-р Кристиан Кръстев
Директор дирекция „Транспорт”, Иван Николов
Началник-отдел „Транспортна дейност”: Светла Арабаджиева
Началник-отдел „Правна координация”: Бисера Личева
Старши юрисконсулт от отдел «Правна координация» Адриана Ганева

Допълнение на заповед СОА22-РД09-1254 за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични
мерки в МГТ.
Електронен документ, подписан с КЕП.

