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Препис!
ЗАПОВЕД
№ З-01-272
гр. Търговище, 15.04.2020 г.
за изменение на Заповед № З-01-251/07.04.2020 г., допълнена със
260/13.04.2020 г.

на Заповед №

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона
за здравето, чл.73 от АПК, 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 и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание за удължаване на срока
на обявеното извънредно положение
НАРЕЖДАМ:
Изменям т.1.а и т.1.б от Заповед № З-01-251/07.04.2020 г., допълнена със на
Заповед № 260 /13.04.2020 г. , както следва:
1.а Преустановява се функционирането на кооперативните пазари от 17.04.2020
до 19.04.2020г. В рамките на този период се разрешава функционирането на
самостоятелни търговски обекти за хранителни стоки в обособени помещения и
аптеките на територията на тези пазари при строго спазване на санитарно-хигиенните и
противоепидемични мерки.
1.б Дава се възможност на 15.04.2020 и 16.04.2020 включително, търговците на
кооперативните пазари да реализират своята продукция при строго спазване на
противоепидемичните мерки, в т.ч. социална дистанция, изисквания за лична хигиена,
лични предпазни средства и дезинфекция. Разрешаването на дейността в работни дни е
във връзка със спазването на описаните мерки в периода от 13.04.2020г. до 15.04.2020г.
Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства,
кметските наместници и определени служители на общинската администрация,
съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи, РЗИ- Търговище и
ОДБХ-Търговище.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на „Общински пазари“ ЕООД и
всички заинтересовани за сведение и изпълнение. Същата да се обяви на интернет
страницата на община Търговище.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева –
секретар на Община Търговище.
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