ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1476/12.03.2020 г.
(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 за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал.
4 и ал. 5 от Закона за здравето, Заповед № СОА20-РД91-61/27.02.2020 г. на кмета на Столична община, в
изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-256/02.03.2020 г.) на министъра на
здравеопазването и министъра на вътрешните работи, и като взех предвид Заповед № РД-01122/11.03.2020г. на министъра на здравеопазването, постановена във връзка с регистрирани случаи на
Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) на територията на страната, както и с цел недопускане и
ограничаване разпространението му на територията на Столична община
I. И З М Е Н Я М:
Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, както следва:
І. Текстът на т. 3.1, тире „първо“
„- преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца,
посещенията на публика 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.
Да се чете:
„преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, в които:
- участват деца,
- посещенията на публика в следните общински културни институти:
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
София, пл. „Бански“ № 1
РЕГИОНАЛЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
пл. „Славейков” № 4
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА”
София 1220, бул. „Ломско шосе” № 2
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „СРЕДЕЦ”
ул. „Кракра” № 2 А
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР”
ж.к. „Дружба 1”, ул. „Кр. Пастухов” № 23
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРАСНО СЕЛО”
бул. „Цар Борис III” № 41
СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
ул. „Ген Гурко” № 1
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ТЕАТЪР „СОФИЯ”
бул. „Янко Сакъзов” №23 А
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР „ЗАД КАНАЛА”
бул. „Мадрид” №1
Заповед за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР
ул. „Генерал Гурко” №14
ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ТЕАТЪР „ВЪЗРАЖДАНЕ“
пл. „Славейков” № 4
II. Д О П Ъ Л В А М:
Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, както следва:
След текста на т. 9 се създава т. II, както следва:
„II. В Ъ З Л А Г А М:
1. Изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД да създаде организация, с цел
предприемане на мерки за превенция и пресичане разпространението на коронавирус nCoV 2019 и
опазване живота и здравето на водачите и пътниците, както следва:
- Временно водачите в градския транспорт на София да не продават билети;
- Първата врата на някои от превозните средства да се затваря за качване и слизане.
- Да бъде осъществена допълнителна информираност на гражданите относно възможността да
използват онлайн услугата MPASS.
- Пунктовете за продажба на билети и карти на „ЦГМ“ ЕАД да бъдат снабдени с необходимите
допълнителни количества превозни документи.
- Такива ще има и при партньорските търговски организации.
- Първата входна врата на автобусите, които не разполагат със стъклена преграда, да бъде затворена,
като качването и слизането да може да се осъществява от другите врати.
- Гражданите със зрителни увреждания да бъдат информирани от водача за затворената първа врата.
- Прозорците към кабините на водачите в другите автобуси, трамваите и тролеите да остават
затворени.
- Информация за описаните по-горе мерки да бъде поставена в превозните средства и пунктовете на
„ЦГМ“ ЕАД.
- Засилената дезинфекция на превозните средства на градския транспорт и на метростанциите да
продължи.
2. Директора на Общинско предприятия „Туризъм“ да предприеме необходимите действия и да
създаде необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на
привременни мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на туристическите
информационните центрове с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод извършваната от
центровете дейност, чрез поставяне на определено достъпно за ФЛ/ЮЛ място/помещение в
съответните центрове на информация, с подробни указания за начина на подаване и необходимостта
от данни за обратна връзка с подателя, както и на интернет страницата на предприятието и на
Електронния портал на СО.“
В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община остава
непроменена.
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 .
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете 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 ОП „Гробищни паркове“ – за сведение,
изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях структури – за сведение.
Чрез СЕОС с придружително 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.
По електронен път на официалната ел. поща или факс на общинските търговски дружества и
директора на Зоологическа градина - София, които не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:………..……..…П……………..
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/
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