ОБЩИНА ВЪРБИЦА
9870 гр. Върбица, ул. “Септемврийско въстание” № 40, тел. 05391/21-31
e-mail: obshtina@varbitsa.org; web: www.varbitsa.org

ЗАПОВЕД
№ 671
гр. Върбица, 20.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето и
във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на извънредно
положение върху територията на Република България, считано от 13 март
2020 г. до 12 април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 и
Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които
предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването
на дейността, да не допускат събирането на повече от две лица над 60
годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните
услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват
необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1,5-2 м. между
лицата.
2. Временно да се преустанови използването на кафемашини /кафе
автомати на територията на цялата община.
3. На всички банкомати да се извършва строга дезинфекция от
собствениците.
4. Забранява се достъпа до всички паркове, детски и спортни площадки на
територията на цялата община.
5. Забранява се събирането на групи на обществени места – площади,
улици и др. на територията на цялата община.
Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР да
оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на
контрол по изпълнение на разпоредителните мерки.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на
интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в
кметствата и Общинска администрация Върбица.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички
заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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