СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1527/ 20.03.2020 г.
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, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/з256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, като взех
предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и
препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му на
територията на Столична община:
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Настаняването на новоустановени, постъпили и заявили се бездомни лица да се извършва само
и единствено в сградата на филиала на Център за кризисно настаняване на бездомни лица, с адрес:
ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 48А.
II. Забранява се на вече постъпилите и настанени лица в Център за кризисно настаняване на
бездомни лица с адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 51А, както и във филиала към него с адрес: с
адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 48А да напускат територията и помещенията на Кризисния център
и филиала, освен при крайна необходимост.
ІІI. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата заповед да се докладват
своевременно на заместник - кмета на Столична община, направление „Социални дейности и
интеграция на хора с увреждания”.
IV. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” да предприеме
необходимите организационни мерки за изпращане на настоящата заповед по електронен път на
официалната електронна поща на директора на Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица,
функциониращи на територията на Столична община - за сведение и изпълнение.
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 директора на дирекция „Социални услуги за деца и
възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на направление „Социални
дейности и интеграция на хора с увреждания” – за контрол.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:........................./П/...........................
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

Заповедта се издава в 1 (един) оригинален екземпляр – за класиране в УАСО и се насочва чрез АИССО.

