СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г.
(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 обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното
събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на
Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от
международно значение по отношение на заболяването, съобразно 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, във връзка със Заповед № СОА20-РД091480/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министърпредседателя на Република България за създаване на Национален оперативен щаб), в съответствие със
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и писмо рег. № 02.5749/13.03.2020 г. на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всички административни ръководители 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/ЮЛ) чрез временно преустановяване провеждането на всички приеми в
приемните дни на ръководители в структурата на Столична община и на районните администрации.
2. Всички административни ръководители 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 и в зависимост от
спецификата и възможностите на съответната трудова дейност като въведат дистанционна форма на
работа за служителите си. При невъзможност да организират провеждането на засилени
противоепидемични мерки в работните помещения в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване,
инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане служители или външни лица с
прояви на остри заразни заболявания.
3. Обявените обществените консултации под формата на обществени обсъждания по реда на
Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, приета с
Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на СОС се преустановяват до отпадане на
необходимостта, за което съответния отговорен ресорен ръководител да създаде необходимата
организация.
4. Преустановява се командироването в страната и чужбина на всички служители в Столичната
общинска администрация. Разрешените към момента командировки се отменят.
4.1. Кметовете на райони, в качеството на работодатели по КТ/ЗДСл и в кръга на своята оперативна
самостоятелност по тяхна преценка да предприемат действия по аналогия на т. 4 от настоящата заповед.
5. Заместник –кметът на направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ да
разпореди и контролира публикуването на настоящата заповед на електронния портал на Столична
община в специализираната секция по Заповед с рег. № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г., изм. и доп. със
Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 на кмета на Столична община.
Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на Столична община – за
изпълнение, на директорите на дирекции на Столична община и ръководители на пряко подчинение на
Заповед за създаване на организация във връзка с обявеното Извънредно положение на територията на РБ във
връзка с разпространението на COVID 19
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр

кмета – за сведение, изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях
структури – за сведение.
Чрез АИССО до АИССОС заповедта да се изпрати на председателя на Столичния общински съвет –
за сведение и съобразяване.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на главния архитект на Столична
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на Столичен инспекторат - за
сведение и изпълнение.
ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: ……………/П/……………..
/ДОНЧО БАРБАЛОВ
Съгласно Заповед № СОА20-РД15-4065/12.03.2020 г.
на кмета на Столична община
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