ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
ПРЕПИС!
ЗАПОВЕД
№ З - 01 - 228
гр. Търговище, 26.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,
последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37
от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01153 от 25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1. Изменям своя № З - 01 – 215 от 21.03.2020 г., както следва:
Точка 1.3 се изменя така:
През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица
само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
- полагане на труд в населеното място;
- здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
- завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който
пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен
или настоящ адрес;
- необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато
населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или
настоящ адрес на пътуващия;
- необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага
грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по
техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от
които да се снабдят с тези стоки.
Създават се т.1.4 – 1.7
1.4 Обстоятелствата по т.1.3 се удостоверяват със:
- служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;
- медицински документ;
- документ за самоличност;
- декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага
пътуването.
1.5 водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се
осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само
документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ карта.
1.6 След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от
работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролнопропускателните пунктове се пропускат служители:
на хранителни вериги и аптеки;
осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства

в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности,
които са от значение за националната сигурност;
на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
1.7 С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и
превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от
спешна медицинска помощ.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община
Търговище, да изпрати до всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева –
секретар на Община Търговище.
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