РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

ЗАПОВЕД
№ РД-11/ 042 от 20.03.2020 г.
за изменение на Заповед № РД-11/039 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01040 от 17.03.2020 г.
с. Ценово, област Русе
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, съгласно Заповед № РД-01- 139/
19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. относно усложняващата
се епидемична обстановка, свързана с COVID-19 на територията на страната и обявеното с
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, препоръките на
Националния оперативен щаб относно регистрираните случаи на COVID-19 на територията
на Република Бьлгария с цел намаляване на риска от разпространение на заболяването, както
и с цел организация на въведените мерки за противоепидемична защита
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Допълвам част I. от Заповед № РД-11/039 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед №
РД-01-040 от 17.03.2020 г., както следва:
1. Създава се точка 1а:
„1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на
гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да въведат и приложат
специална организация за достъпа на граждани до обектите – по 1 /един/ човек в
помещението, където се предоставят съответните услуги. Указват необходимостта на
клиентите да изчакват реда си пред обекта като спазват дистанция от най-малко 1-1,5 метра
между тях“.
2. Създава се точка 1б.:
„Определям работно време на всички магазини за хранителни стоки и за строителни
материали на територията на Община Ценово до 18,30 часа“.
3. Точка 15 се отменя.
II. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник—кметовете на
Община Ценово, Секретаря на Община Ценово, кметовете на кметства и кметски наместници
от състава на Община Ценово и на Началника на РУ на МВР гр. Бяла.
III. Копие от заповедта да се връчи на всички длъжностни лица, имащи отношение
към изпълнение на съответните мерки и да се публикува на интернет страницата на общината
и на информационните табла на кметствата.
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