
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 

 

З А П О В Е Д 

 
№ РД - 204/ 25.03.2020 г. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД – 01-143 от 20.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с 

Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно 

положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/ 

26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България 

 

 

                                                   НАРЕЖДАМ: 
 

I.  Въвеждам допълнителни противоепидемични мерки, с цел предотвратяване 

разпространението на COVID-19 на територията на Община Елхово: 

1. Собствениците и управителите на хранителните магазини и аптеките в гр. 

Елхово да не допускат лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните 

магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, във връзка с 

изпълнение на Заповед № РД – 01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването. 

2. Управителите на банковите клонове в гр. Елхово да засилят 

противоепидемичните мерки при работа с банкоматите, като се предвиди редовно 

почистване с дезифектант и/или използване на ръкавици за еднократна употреба. Да не 

се допуска струпване на хора пред банкоматите и при спазване на минимална 

дистанция 2/два/метра между тях. 

3. Призовават се настоятелствата на различните вероизповедания да 

предприемат мерки за ограничаването на големи групи в молитвените домове. 

 

II. В зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната и общината 

настоящата заповед може да бъде изменяна и/или допълвана. 

 

III. Контролът по изпълнение на настоящата заповед да се извърши от определеното с 

моя заповед № РД - 196/ 23.03.2020 г. длъжностно лице, съвместно с органите на РУ 

“Полиция“ - гр. Елхово.  

Препис от заповедта да се връчи на главен специалист „КТД“ в община Елхово, 

Началника на РУ“Полиция“-гр.Елхово, зам.кметовете и секретаря на община Елхово, за 

сведение и изпълнение.  

Настоящата заповед да бъде обявена на официалния сайт на община Елхово, на 

информационното табло в ЦУИГ, както и да се сведе до знанието на всички 

заинтересовани лица. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/  /П/ 

Кмет на община Елхово 
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