
 
 

З А П О В Е Д 

 
15.4.2020 г.

X РД-01-210/ 15.04.2020

Signed by: Kostadinka Timova Tsvetkova  
На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се 

епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията 

на квартал „Факултета“ и квартал „Филиповци“ в гр. София, обявеното с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ извънредно положение, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на квартал 

„Факултета“, район „Красна поляна“ и квартал „Филиповци“, район „Люлин“ в гр. 

София, считано от 0.00 часа на 16.04.2020 г., както следва: 

1.1. Органите на Министерство на вътрешните работи (МВР) да организират 

контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на квартал 

„Факултета“ и квартал „Филиповци“ и да контролират придвижването на граждани и 

автомобили. 

 1.2. През контролно-пропускателните пунктове по т. 1.1. се пропуска 

преминаването на лица само в случаи на неотложност на преминаването, полагане на 

труд, здравословни причини на преминаващия или негови близки, завръщане на 

постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодател или 

служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност. 

1.3. Влизането и излизането на автомобили обслужващи жизнено важни сектори 

като водоснабдяване, електроснабдяване, снабдяване на хранителни магазини и 

лечебни заведения се допуска само през създадените пропусквателни пунктове с 

разрешение на органите на МВР. 

 1.4. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места 

са длъжни да носят защитна маска за лице или шал. 

 

 



1.5. Не се допуска събиране на групи от хора  в открити и закрити обществени 

места в кварталите. 

1.6. Свободното движение в кварталите се извършва при необходимост за 

закупуване на храни, лекарства и осъществяване на медицинска помощ. 

2. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община и на министъра на 

вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат 

организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки. 

3. Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната 

ситуация.  

 

15.04.2020 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


