ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1486/13.03.2020 г.
(Регистрационен индекс, дата)
гр. София

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, като взех предвид обявеното с Решение от 13.03.2020 г.
на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и
препоръките на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия Коронавирус
2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за
общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, съобразно 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, във връзка
със Заповед № СОА20-РД09-1480/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, Заповед № Р37/26.02.2020 год. на министър-председателя на Република България за създаване на Национален
оперативен щаб), в съответствие със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването и писмо рег. № 02.57-49/13.03.2020 г. на заместник министър-председателя по
икономическата и демографската политика
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Кметовете на райони на Столична община да предприемат необходимите действия и да
създадат необходимата организация за надлежното уведомяване чрез поставяне във всички сгради в
режим на етажна собственост на територията на съответния район на съобщение с препоръки за
организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите, неразделна част от
настоящата заповед.
2. Съобщението по т. 1 да се обяви на официалните интернет страници на районните
администрации.
Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони - за
изпълнение.
ЗА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
съгласно Заповед № СОА20-РД15-4065/12.03.2020 г.
на кмета на Столична община

X
ДОНЧО БАРБАЛОВ
зам.-кмет на Столична община

Заповед за предприемане на действия от кметовете на райони на Столична община за създаване на
организация за уведомяване за необходимостта от дезинфекция в МЖС на територията на СО.
Електронен документ

