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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-191/09.04.2020 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 и във връзка с Заповед №РД-01-

179/06.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и с оглед на вече въведеното от 

Министъра на здравеопазването преустановяване на посещенията на паркове, градски 

градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени 

места, въведени с негова Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. Изменям моя Заповед №З-20-171/20.03.2020 г., като: 

1. Отменям т.1 на Раздел I, гласяща „Забранявам поставяне и работа на всички 

автомати за напитки и храни на територията на общината до второ нареждане“. 

2. В раздел I създавам нова т.1 „Собствениците, наемателите или ползвателите на 

автомати за напитки и храни, разположени на територията на община Попово да 

предприемат действия за редовна дезинфекция на всички повърхности, които са в контакт 

с ръцете на потребителите в съответствие с указанията на компетентните органи“ 

3. С оглед недопускане на дублиране на мерките, взети от държавни органи и във 

връзка с въведеното от Министър на здравеопазването със Заповед №РД-01-

143/20.03.2020 г. преустановяване на посещенията на паркове, градски градини, спортни и 

детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места, отменям т.2 от 

Раздел I на Заповед № З-20-171/20.03.2020 г. 

II. 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. 

III. Настоящата заповед да се връчи на Началника на РУП- Попово и Директора на РЗИ 

– Търговище за сведение 

IV. Възлагам контрола и координацията по изпълнението на заповедта на Трифон 

Петров Трифонов – зам. кмет на община Попово 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 


