СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД
30.10.2020 г.

X

СОА20-РД09-2753/30.10.2...

РЕГ. №
Подписано от: Yoanna Angelova Kondeva

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, предл. „последно“ на т. 24 и предл. „първо“ на
т. III от Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, Доклад № 75-01-49 на
държавния главен инспектор, включващ анализ на разпространението на COVID-19 по области, във връзка
с чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето (ЗЗ), Решение № 673/25.09.2020 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.,
МОТИВИ:
Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването се въвеждат временни
противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г..
Точка 8 от цитираната заповед преустановява посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни
клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
Съгласно т. 24 областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация,
в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си
правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване
на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в
случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.
Предвид изложеното, след като се запознах с Доклад № 75-01-49/27.10.2020 г. на държавния главен
инспектор, включващ анализ на разпространението на COVID-19 по области, съгласно който област Софияград попада в т. н. „червена зона“ със заболяемост над 120 на 100 000 души население, отчетеното
нарастване с 1,5 пъти на седмичната положителност на тестовете, както и тревожната тенденция за
нарастване на броя на лицата с COVID-19, при които се налага лечение в лечебно заведение за болнична
помощ, както и на пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи и реанимация, поради влошаване на
здравословното им състояние и настъпили усложнение, вследствие на COVID-19, на основание
дискутираните въпроси и взетите решение на проведеното заседания на Временния оперативен обшински
щаб на 30.10.2020 г., обективиран в Протокол № СОА20-ВК66-8805/3/30.10.2020 г., с цел опазване живота
и здравето на гражданите и недопускане на разпространението му на територията на Столична община
Н А Р Е Ж Д А М:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, считано
от 06:00 часа на 01.11.2020 г. до 00:00 часа на 12.11.2020 г.:
1. На територията на област София-град се преустановяват посещенията в часовия период 23:30-06:00
във всички заведения за хранене и развлечения, независимо дали са самостоятелни или прилежащи към
места за настаняване, вкл. зали за провеждане на събития. Забраната не се прилага спрямо заведения за
бързо обслужване без възможност за настаняване.
2.Екипите по т. 2 на Заповед № СОА20-РД09-2661/22.10.2020 г. на кмета на Столична община да
предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация за извършване на проверки,
относно спазване на въведени с настоящата заповед противоепидемични мерки.
2.1. При констатирани нарушения на установените противоепидемични мерки, упълномощените със
Заповед № СОА20-РД09-2654/22.10.2020 г. на кмета на Столична община по длъжностни лица –
Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр

инспектори от Столичен инспекторат, да съставят актове за установяване на административни нарушения
по реда на чл. 209а, ал. 3 от Закона за здравето на физически/юридически лица.
Настоящата заповед влиза в сила от 06:00 часа на 01.11.2020 г.
Заповедта да се публикува на официалния Електронен портал на Столична община в рубрика “COVID19“ и да се изпрати за публикуване в Единния информационен портал за COVID-19 (www.coronavirus.bg), в
изпълнение на писмо рег. № 02-44-122/22.10.2020 г. на заместник министър-председателя на РБ.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата
на Столична община по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на членовете на временния общински оперативен щаб за
превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на
Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) в обхвата на АИССО – за сведение и изпълнение, 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 „Финанси и здравеопазване“ – за
контрол.
Чрез CЕOC, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на министъра на здравеопазването,
областния управител на област София, директора на Столична регионална здравна инспекция, директора на
Столична дирекция на вътрешните работи – за сведение, на директора на Столичния инспектора – за
изпълнние.
30.10.2020 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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