ОБЩИНА ЕЛХОВО
гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;
e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org

ЗАПОВЕД
№ РД - 201/24.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, както и във връзка с чл. 63, ал.1 от Закона
за здравето и в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването и обявеното
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно
положение и препоръки на Националния оперативен щаб, свързани с усложняващата се
епидемична обстановка, по повод разпространението на COVID-19 на територията на
страната

НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следната противоепидемична мярка на територията на
населените места в община Елхово, считано от 24.03.2020 г.:
Забранява се използването на всички кафе - автомати и други вендинг машини,
разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради - собственост
на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на
населените места в община Елхово. Собствениците на съоръженията трябва да
изключат от захранване машините. Преместваемите съоръжения от този вид,
поставени без необходимото разрешение съгласно Наредба №8 за реда и условията за
издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на
градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално - декоративни
елементи на територията на община Елхово да бъдат премахнати в срок до 12.00 ч.
на 25.03.2020 г.
В противен случай, община Елхово ще предприеме всички необходими мерки
достъпът до поставените нерегламентирано съоръжения да бъде ограничен.
Мерките са в сила до изричната им отмяна.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника на РУ „Полиция“
Елхово, зам.кметовете и секретаря на общината, да се обяви публично на интернет
страницата на община Елхово и на информационното табло в общинска
администрация и в кметствата на територията на община Елхово. Да се уведомят
собствениците на всички кафе автомати и други вендинг машини. В случай, че същите
не бъдат открити, уведомяването да се извърши чрез залепване на съобщение на самите
съоръжения.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на РУ „Полиция“
Елхово, зам.кметовете и секретаря на общината, кметските наместници и кметовете
на населените места в община Елхово.
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