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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-219/04.05.2020 г. 

                                                                                                                                                                                                                            

 

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 на основание Заповед №РД-01-124 от 13.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването (изменена и допълнена със заповеди №№РД-01-131/17.03.2020г., РД-01-

139/19.3.2020г. РД-01-144/22.03.2020г., РД-01-154/26.03.2020г., РД-01-168/30.03.2020 г., 

РД-01-169/31.03.2020 г., РД-01-172/02.02.2020 г., РД-01,195/10.04.2020 г., РД-01-

197/11.04.2020 г., РД-01-225/20.04.2020 г., РД-01-228/21.04.2020 г., РД-01-238/26.04.2020 

г., РД-01-247/01.05.2020 г. и РД-01-249/03.05.2020 г.) и във връзка с облекчаването на 

мерките, свързани с епидемичната 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. Във връзка със Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването 

за изменение на негова Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. се разрешава упражняването на 

индивидуални спортове (тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др. под.) на открито при 

спазване на дистанция от най-малко 2.5 м. между отделните спортуващи и на всички 

противоепидемични мерки 

II. Спортуване на територията на Парк „Градска градина“ Попово (вкл. градския 

стадион) да се осъществява съгласно схемата за посещение, приложена към настоящата 

заповед.  

III. Във връзка със Заповед №РД-01-247/01.05.2020г. на Министъра на 

здравеопазването за изменение на негова Заповед №РД-01-124/13.03.2020г., изменям моя 

Заповед №З-20-210/28.04.2020 г. 

1. Отменя се т.1 от раздел II 

2. Изменям т.3 от раздел II, като текста става следния „влизането и движението в парк 

„Градска градина“ е еднопосочно и се осъществява по схема, приложена към настоящата 

заповед“. За схема, приложена към Заповед №З-20-210/28.04.2020 г.  се счита схемата, 

приложена към настоящата заповед 

IV. За спазването на противоепидемичните мерки, определям следните лица 
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1.Ирена Николаева Николова – мл. експерт в Звено „Спортна база“ към община 

Попово 

2.Димитър Пенчев Пенчев – младежки медиатор в община Попово 

3.Джейлян Ибрахимова Алиева – здравен медиатор в община Попово 

4.Али Мехмедов Акифов – Здравен медиатор в община Попово 

Посочените лица имат задължението да дават разяснения на посетителите на парка 

относно правилата, установени в настоящата заповед и да следят за тяхното спазване. В 

случай на констатиране на нарушения на настоящата заповед от посетителите на парка 

горепосочените лица да сигнализират за извършеното нарушение на дежурния служител в 

РУП Попово. 

Горепосочените лица изпълняват възложените им задължения по график, одобрен от 

Трифон Петров Трифонов – зам-кмет в Община Попово 

 

V.Настоящата заповед се издава по реда на чл.73 от Административнопроцесуалния 

кодекс и допускам предварителното ѝ изпълнение на основание чл.60, ал.1 от същия закон 

във връзка с осигуряване на живота и здравето на гражданите и защитата на особено 

важни обществени интереси с оглед недопускане на разпространението на COVID-19 на 

територията на община Попово и осигуряване на запазване на нормалността на живот на 

гражданите на общината. 

 

VI. Заповедта да се изпрати на Началника на РУП Попово за сведение и изпълнение и 

Директора на РЗИ за сведение.  

 

VII. 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. 

 

VIII. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Трифон Петров Трифонов-

зам.-кмет в Община Попово. 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
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