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З А П О В Е Д 

 

№ СОА20-РД09-1778/13.05.2020 г. 

(Регистрационен индекс, дата) 
гр. София 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 5 от Закона за здравето, обявеното с 

решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и 

решение за удължаване на срока до 13.05.2020 г., (обн., ДВ на 07.04.2020 г.), и в изпълнение на Заповед 
№ РД-01-256/11.05.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-259/11.05.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Изменям и допълвам Заповед № СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със 

Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. и Заповед № 

СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. на кмета на Столична 

община. 

1. Създават се т. 5г – 5e:  
„5г. Допускат се посещения на изброените по-долу музеи на закрито, галерии и библиотеки на 

открито и закрито, находящи се на територията на Столична община, при спазване на изискването за 

социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват 
климатични инсталации и при информиране на посетителите за съществуващия риск: 

(1) Софийска градска художествена галерия; 

(2) Регионален исторически музей „София“; 

(3) Столична библиотека - централна сграда, Детския център, филиалите – „Сердика“, „Люлин“ 
и „Студентски“, с изключение на читалните зали и Информационния център; 

(4) Библиотеката, находяща се в Общински културен институт - Дом на културата „Искър“; 

(5) Галерия „Сезони“, находяща се на територията на Общински културен институт - Дом на 

културата „Средец“; 
(6) Общински културен институт „Надежда“; 

5д. Допуска се организирането и провеждането, от изборените по – долу и находящи се на 
територията на Столична община културни институти, на културни събития – концерти и други 

сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния обичаен 

капацитет, както и при спазването на социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки и 
при информиране на публиката за съществуващия риск, а именно: 

(1) Театър „София“;  

(2) Театър „Възраждане“;  
(3) Малък градски театър „Зад Канала“; 

(4) Столичен куклен театър; 

(5) Софийска градска художествена галерия - открита сцена до сградата, галерии на открито; 

(6) Регионален исторически музей „София“ - открита сцена на „Западна порта на Сердика“ и 
на площад „Бански“; 

(7) Общински културен институт - Дом на културата „Красно село“  - открита сцена на Театър 

„Сириус“, както и открити сцени на ансамбъл „Софийски солисти“; 
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(8) Общински културен институт -  Дом на културата „Искър“ , вкл. и Софийски духов 

оркестър с прояви и събития на открито; 

(9) Общински културен институт - Дом на културата „Средец“; 
(10) Общински културен институт „Надежда“; 

5е. Допускат се и посещения на кина, находящи се на територията на Столична община, като 

допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет при спазване на изискването 

за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват 
климатични инсталации и при информиране на публиката за съществуващия риск: 

(1) Общински културен институт - Дом на културата „Красно село“ ; 

(2) Общински културен институт - Дом на културата „Искър”.“ 
2. Настоящата заповед влиза в сила от 18.05.2020 г., с изключение на т. 5г (3), която влиза в сила 

от 14.05.2020 г. 

3. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 
СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1540/23.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-

1580/31.03.2020 г. и Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. на кмета на Столична община, остава 

непроменена. 

 
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета на Столична община, 

направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, както и на началника на сектор 

„Общинска полиция - СДВР“. 
 

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична община в рубрика 

„COVID-19“. 
 

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете, гл. архитект и секретаря на СО, на 

директорите на дирекции и на началниците на самостоятелни отдели в СО – за сведение, на заместник-

кмета на Столична община, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“  и на 
началника на сектор „Общинска полиция – СДВР“ - за изпълнение, на зам.-кмета на направление 

„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ – за публикуване. 

Чрез АИССО към АИССОС, заповедта да се насочи на председателя на Столичния общински 
съвет – за сведение. 

  Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони на 

Столична община – за сведение, на директора на Столична дирекция на вътрешните работи - за 

сведение. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


