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/ 044
21.03.2020 г.
с. Ценово, област Русе
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, съгласно Заповед № РД-01143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването 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 и създаване на организация за
осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените превантивни мерки
Н А Р Е Ж Д А М:
I. ВЪВЕЖДАМ допълнителни противоепидемични мерки на територията на община
Ценово, към разпоредените до сега с мои заповеди мерки, до изричната им отмяна:
1. Преустановяват се посещенията на паркове, градини, спортни и детски площадки и
съоръжения на открити и закрити обществени места.
2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини,
аптеките и дрогериите във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.
II. ВЪЗЛАГАМ на Началника на РУ на МВР гр. Бяла да създаде необходимата
организация за предприемане на мерки за преустановяване на нарушенията.
III. 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.
IV. Копие от заповедта да се връчи на всички длъжностни лица, имащи отношение
към изпълнение на съответните разпоредителни мерки и да се сведе до знанието на
населението, като се публикува на интернет страницата на общината и на информационните
табла на кметствата.
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