СТОЛИЧНА ОБЩ ИНА
ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-.1>£>.Ь.!..... 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 и ал. 7, във връзка с чл. 63, ал. 1 и ал. 9 от Закона за здравето (33), с цел недопускане
разпространението на COVID-19 на територията на Столична община.

НАРЕЖДАМ:
1. Изпълнителният директор на Център за градска мобилност ЕАД, съвместно с началника на
Сектор „Общинска полииия‘Уднректора на Столична дирекция на вътреш ните работи - МВР, да
предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни
екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки свързани със
задължителното поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго
средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), когато се намират в транспортните
средства за обществен превоз на територията на Столична община, в т.ч. метростанции, намиращите се в
Столична община.
2. Директорът на Столичен инспесторат, съвместно с началника на Сектор „О бщ инска
полиция“/директора на Столична дирекция на вътреш ните работи - МВР, да предприемат
необходимите действия и да създадат необходимата организация, за създаване на нарочни екипи, които да
извършват проверки, относно спазване на въведени със заповеди на министъра на здравеопазването,
съответно директора на Столична регионална здравна инспекция, противоепидемичните мерки, в търговски
обекти и нощни заведения на територията на Столична община.
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 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 отменя Заповед № СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на Столична община.
Чрез АИССО, заповедта да се насочи 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 СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на изпъш
за градска мобилност“ ЕАД, на директора на Столична дирекция на вътрешь
Столичен инспекторат - за изпълнение.
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Заповед за отмяна на Заповед Ml СОА20-РД09-2653/21.10.2020 г. на кмета на СО.
Заповедта се издава в I (един) екземпляр

