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

ЗАПОВЕД
№ 679
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,
във връзка усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с
Решение на Народното събрание на Република България извънредно
положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със
Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република
България и Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на
Здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на
Община Върбица, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
1. Забранява се посещенията на паркове, градски градини, спортни и
детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени
места.
2. Органите на Министерство на вътрешните работи на територията на
община Върбица да организират контролно-пропускателни пунктове
на входно-изходните пътища на град Върбица и да извършват
проверка на целта на пътуването на гражданите.
3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска
преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването,
наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни
причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия
или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от
работодателя или служебен документ - карта, медицински документ,
документ за самоличност и декларация по образец на МВР.
4. Всички работодатели на територията на Община Върбица, в
зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова
дейност, е необходимо да въведат дистанционна форма на работа за
служителите си. Когато това е невъзможно, трябва да издадат

служебни бележки, с които да удостоверят, че пътуващите лица са
техни служители и че пътуването е свързано с изпълнение на
задълженията им.
5. Забранява се риболова и кънпингуването по край язовир Тича и
всички останали язовири на територията на Община Върбица.
II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават
хранителните магазини и аптеки във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки
ден.
III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
Кметовете на населените места, съвместно с органите на МВР и
ИАРА 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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