ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg
ПРЕПИС!
ЗАПОВЕД
№ З-01-291
гр. Търговище, 27 .04.2020 г.
На основание чл. 44, 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,
Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното
извънредно положение и Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г. на министъра на
здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1.
Изменям Заповед № З-01-215/21.03.2020 г., както следва:
т.1.1 Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
открити и закрити обществени места.
Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктно спазване на
следните противоепидемични мерки:
а/. Задължително носене на предпазни маски;
б/. Спазване на физическа дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в/. Посещението на парк „Борово око“ се осъществява по следния маршрут влизане по
ул. „Ст. Куцаров“, а излизането по ул. „Кап.Данаджиев“ или ул. „Мургаш“ ; Парк Юкя
– влизане по ул. Паисий и излизане по ул. „Стефан Караджа“;
г/. Забранява се употребата на алкохол в парковете и градините;
д/. Гражданите следва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и
тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на
лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
Създава се т.1.1а Посещението на градски паркове и градини се разрешава на следните
лица:
а/. деца до 12 години, задължително придружавани от родител/и или член/ове на
семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч.
всеки ден;
б/. собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч.,
всеки ден.
Спортуващите ще могат да ползват парковете в часовете преди 9,30 ч. и след 18,30 ч.
Следва да се движат самостоятелно.
Контролът на разпоредените мерки се осъществява от определени служители на
общинската администрация и ОП“СОД“, съвместно с органите на Министерство на
вътрешните работи, РЗИ- Търговище.
Същата да се обяви на интернет страницата на община Търговище.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Христалина Халачева – секретар на
Община Търговище.
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ /П/
Кмет на община Търговище

