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ЗАПОВЕД 

 

№З-20-311/18.06.20 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 Заповеди №№РД-01-337 от 13.06.2020г. и РД-01-331 от12.06.2020 г. 

на Министъра на и във връзка с обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14. 

Май 2020 г. извънредна епидемична обстановка 

 

 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. По отношение на пенсионерските клубове: 

1. Да се възстанови дейността на пенсионерските клубове на територията на община 

Попово. 

2. Председателите на пенсионерските клубове да организират всички необходими 

противоепидемични мероприятия, като осигуряват редовна дезинфекция на помещенията 

и противоепидемичните правила, постановени с актове на Министъра на здравеопазването 

и Директора на РЗИ – гр. Търговище.  

 

II. По отношение на търговията на открито: 

1. Разрешава се провеждането на традиционния петъчен пазар на открито 

(битака/петъчния пазар). 

2. При провеждането на пазара следва да се спазват следните мерки: 

 

А) Да се поставят информационни табели за спазване на мерките свързани с 

ограничаване на разпространението на COVID-19, които да включват най-малко 

информация относно задължението за спазване на физическа дистанция от 1.5 м. между 

лицата, спазване на хигиенните изисквания, правилата за придвижване и схемата за 

придвижване ; 

Б) Да не се допуска струпването на множество хора на малко разстояние едни от 

други, като се осигурява физическа дистанция от 1.5м. между лицата, които не са от едно 

семейство. 

В) Лицата, обслужващи клиенти задължително използват защитна маска за лице 

или предпазен шлем, ако обслужването на клиента налага разстояние по-малко от 1.5м.. 

Г) Всеки търговец е длъжен да осигури наличие на дезинфектиращо средство за 

ръце. 
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Д) Да се въведе еднопосочно движение в рамките на пазара по начин, описан в 

приложение №1- неразделна част от заповедта. 

Е) Да се спазва лична хигиена и дезинфекция от срана на търговците и клиентите. 

Ж) Да се осигури разстояние между отделните обекти (сергии) от най-малко метър 

и половина.  

3. Възлагам на служителите от Звено „Охрана и контрол“ в общинска администрация 

Попово да осигурят привеждането в изпълнение на заповедта, както и да 

предоставят и осигурят контролиран достъп на клиентите до пазара и спазването на 

реда в рамките на неговите граници. 

4. Организацията по осъществяване на мерките възлагам на началника на Звено 

„Охрана и контрол” в община Попово. Организацията по контрола за спазването на 

мерките възлагам на служителите на Звено „Охрана и контрол” в община Попово. 

 

III. 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.  

 

IV. С оглед осигуряване на важни обществени интереси, свързани с осигуряване на 

икономическата дейност на гражданите и опазване на здравето и живота на жителите и 

гостите на град Попово настоящата заповед се издава по реда на чл.71 от АПК и допускам 

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

 

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

Директора на РЗИ - Търговище за сведение. 

 

VI. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Трифон Петров Трифонов 

– зам. кмет на община Попово. 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 

 

 


