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ЗАПОВЕД 

 

 

№ З-20-181/27.03.2020 г. 

 

 

 

Със заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г. Министъра на здравеопазването във връзка с 

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

територията на страната и по препоръки на Националния оперативен щаб  удължи срока 

на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 

12.04.2020г., включително.  

Мерките са въведени със заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изм. и допълнена със 

заповеди №РД-01-131 от 17.03.2020г., РД-01-139 от 19.03.2020г. и РД-01-144 от 

22.03.2020г. 

                                                                                                                                                                                                            

Във връзка с горното и на основание  чл. 44, ал.1, т.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-01-154/26.03.2020г. 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 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. ИЗМЕНЯМ моя заповед №З-20-168/19.03.2020г. в частта Раздел II относно срока на 

въведените противоепидемични мерки на територията на Община Попово, като придобива 

следния вид: 

Във връзка с въведените мерки от Министъра на здравеопазването на Република 

България въвеждам  противоепидемични мерки на територията на Община Попово до 

12.04.2020г., включително. 

 

II. Поради ускоряващото се разпространение на COVID-19 и вероятността широк кръг 

от гражданите да бъдат засегнати от острата вирусна инфекция и с  оглед необходимостта 

от осигуряване на живота и здравето на гражданите, настоящата заповед се издава по реда 

на чл.73 от АПК и допускам  предварителното и  изпълнение на основание чл.60, ал.1 от 

АПК. 

 

IІІ.  Заповедта да се изпрати на Началника на РУП Попово и Директора на РЗИ, за 

сведение. 



 

 

     IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересуваните лица и гражданите 

на община Попово, като се залепи на информационното табло в сградата на Общинска 

администрация, да бъде публикувана на официалния сайт на общината, както и да се 

обяви на населението чрез всички местни средства за масова комуникация. 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 


