СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД

21РХIШ:49.ШШ. . г.

№ СОА20-РД09(Регистращюнен 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, съобразно чл. 8 от Семейния кодекс и Решение № 310 по Протокол № 106 от
19.04.2007 г. на Столичния общински съвет, във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето,
като взех предвид Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с
Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с
Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена
с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от
25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на
Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. с
цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Столична община и осигуряване
на условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространение на
COVID-19,
НАРЕЖДАМ:
Изменям Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община в частта:
Текстът на т.1 „Сключването на граждански бракове в обредните запи на територията на
Столична община, определени с Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на СОС се
осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние,
встъпващите в брак, техните свидетели, фотограф, като се допуска присъствие на гости в зачата, с
допустима заетост на местата и/или пространството до 50 % от максималния й капацитет, при
спазване на физическа дистанция от 1,5 м., както и всички противоепидемични мерки."
Да се чете:
„Сключването на граждански бракове в обредните зали на територията на Столична община,
определени с Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на СОС се осъществява в
присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак,
техните свидетели, фотограф, като се допуска присъствие на гости в зачата, с допустима заетост
на местата и/ши пространството до 30 % от максичачния й капацитет, при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м., както и всички противоепидемични мерки.“
Текстът на т .5 ,Дейностите по т. 1 от настоящата заповед се извършват при стриктно спазване
на т. 11 от Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на министъра на здравеопазването."
Да се чете:
Дейностите по т. 1 от настоящата заповед се извършват при стриктно спазване на всички
противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на
здравеопазването. “
В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община
остава непроменена.
Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед може да бъде променян в
зависимост от развитието на епидемичната обстановка я в страната.

Заповед за изменение за Заповед №СС)А20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на
противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община в рубрика
„COVTD-19”.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на секретаря на Столична община - за оперативен контрол,
на директора на Столичен дом за радостни обреди и началник-сектор „Общинска полиция - СДВР“ - за
изпълнение, на директорите на дирекции „Информационни технологии“ и
„Административно
обслужване“ - за обработване на заповедта и за публикуване .
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