ЗАПОВЕД
№ 267
гр. Кубрат, 27.04.2020г.
за изменение на заповед № 199 от 21.03.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.63 от Закона за здравето и във връзка със заповед № РД-01239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
Изменям считано от 27.04.2020г. т.1 от заповед № 199/21.03.2020г., както следва :
Преустановяват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
открити и закрити обществени места, междублокови пространства (беседки) и др.,
както й консумирането на храни и напитки в района на търговските обекти /маси,
столове и пейки/. Посещенията в Градски парк „ОМОЛ“ и градини се допуска при
стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:
- Носене на предпазни маски
- Спазване на дистанция 2,5 метра спрямо други семейства
-

Използване на обозначените маршрути за разходка, като движението да е

еднопосочно
- Забрана за употребата на алкохол
- Избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи
- Забрана за използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците
- Забрана за игри на деца в групи и използване на общи играчки
- Забрана за сядане на тревата и правене на пикник.
Посещенията се разрешават на :
-

Деца до 12 години, задължително с техните родители или членове на техните

семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 часа всеки
ден;
-

Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30

часа всеки ден.
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Изпълнение на настоящата заповед възлагам на служители от РУ „Полиция“ гр.
Кубрат.
Срок за изпълнение на заповедта – до отмяна.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Мирослав Йорданов –
заместник кмет на Община Кубрат.
Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и
изпълнение.

АЛКИН НЕБИ
Кмет на община Кубрат
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