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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-171/20.03.2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

         На основание чл. 44, ал.1, т.4 и т.8 и 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление  

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

заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение и Препоръки на националния оперативен щаб 

създаден със заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър председателя на Република 

България и чл. 65, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

 І. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Община 

Попово: 

1.Забранявам поставяне и работа на всички автомати за напитки и храни на 

територията общината до второ нареждане. 

2.Забранявам посещенията на всички детски и спортни площадки на територията на 

Община Попово до второ нареждане. 

II. С оглед необходимостта за осигуряване на живота и здравето на гражданите, 

свързана с опасността от разпространение на болестта, разпореждам предварително 

изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК. 

III. Настоящата заповед се издава по реда на чл.73 от АПК с оглед осигуряване на 

обществените интереси, живота и здравето на гражданите на общината. 

IV. Заповедта да се изпрати на всички заинтересовани лица и да се оповести, чрез 

залепване на информационното табло в сградата на Общинска администрация, чрез 

средствата за масово осведомяване и да се публикува на официалната интернет страница 

на Община Попово. 

V. Настоящата заповед да се връчи на Началника на РУП – Попово и Директора на 

РЗИ-Търговище за информация и контрол. 

VI. Възлагам контрола и координацията по изпълнението на мерките, разпоредени с 

настоящата заповед на Трифон Петров Трифонов – зам.кмет по сигурността в Община 

Попово. 
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