
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

З А П О В Е Д

*  С О А ^ О -Р Д О ^ Ж /А 6 ,^ г .< ^ 0 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, 
изм. и доп. със Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01- 
287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Изменям и допълвам Заповед № (ЮА20-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. Заповед № СОА20- 
РД09-1580/31.03.2020 г. Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. н Заповед № СОА20-РД09- 
1778/13.05.2020 г. на кмета на Столнчна община.

1. Създава се т. 5ж:
„5ж. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, 

концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални 
от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на 
закрито и до 50% от общия има капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите 
(читалища, детски комплекси, културни домове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове 
и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите 
занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ, при условията на съответни указания, дадени от 
министри, съгласно тяхната функционална компетентност.

1. Определям следните постоянни открити сцени, на които могат да се провеждат масови 
културно-развлекателни мероприятия на открито на територията на Столична община, както следва:

1.1. Лятна естрада в Борисовата градина
1.2. Амфитеатър пред НДК - Кино „Кабана“
1.3. Парк „Военна академия“ - малка сцена,
1.4. Зоологическа градина София

2. На местата за постоянни открити сцени се допуска провеждането на масови културно- 
развлекателни мероприятия на открито при създадена от страна на организатора на 
мероприятието организация за стриктно спазване на всички изисквания и мерки, свързани с 
Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична 
обстановка.
3. За провеждане на мероприятия на временни сцени е необходимо одобрена от главния 
архитект на Столична община схема за разполагане на временни преместваеми съоръжения. В 
т.ч. подробен план, включващ описание на създадената организация за изпълнение на всички 
мерки и изисквания, свързани с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за 
обявяване на извънредна епидемична обстановка, включително, но не единствено,
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разположение на ограждения, схема с посочване на движението на граждани и участници, 
описание на мерките за контрол на достъпа и ограничаване струпването на граждани и др.
4. Мероприятията се заявяват и процедират по реда на Наредбата за обществения ред на 
територията на Столична община.
5. Кметовете на райони да издадат свои заповеди за определяне на открити постоянни сцени 
за провеждане на масови културно-развлекателни мероприятия при спазване на посочените в 
настоящата заповед ред и изисквания.“

2. 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., Заповед № СОА20-РД09- 
1580/31.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. и Заповед № ША20-РД09-1778/13.05.2020 
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 
„COV1D-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 наСгшщчна 
община -  за сведение и изпълнение, на директора на Столична дирекция на вътрешнита^бгаДО/у^ 
сведение. » s
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