СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1571/27.03.2020 г.
(Регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, във връзка с обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния
оперативен щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, както и
осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на
разпространение на COVID-19 , както и Заповед № РД-09-01-184/26.03.2020 год. на Министъра на
здравеопазването
И З М Е Н Я М:
Заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. за преустановяване на експлоатацията на основни
градски автобусни линии № 66, № 122, № 103 и промени в автобусна линия № 63, както следва:
“Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.” да се чете “Настоящата заповед е в сила до
отмяна на извънредното положение.”
В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. остава непроменена и в сила.
Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община и на официалната
интернет страница на „Център за градска мобилност“ ЕАД.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета в направление „Транспорт и градска
мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция „Транспорт“ – за сведение.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на изпълнителния директор на ЦГМ
ЕАД и изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД - за изпълнение.
По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да се изпрати на
официалната ел. поща или факс на изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, който не е
реален участник в ЕОД – за изпълнение.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:…….………/п/.…………………..
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

Заповед за промени в разписания за основни линии № 63, 66, 103 и 122 от обществения транспорт на Столична
община във връзка с разпространението на COVID-19.
Заповедта се издава в 1 (един) екземпляр.

