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-271/23.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4 и чл.44 ал.2 и ал.4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съобразно чл. 8 от Семейния кодекс,
във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 1, ал. 4
и ал. 5 от Закона за здравето, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020
г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД – 188/20.03.2020 г. на кмета
на община Елхово, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 и препоръките на Националния
оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му и осигуряване на
условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на
разпространение на COVID-19 на територията на община Елхово
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Сключването на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в
кметствата на територията на общината да се осъществяват в присъствието на
съответното длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните
свидетели и един фотограф.
1.1. Не се допуска присъствието на други лица в залата и в прилежащата му
територия.
2. Не се допуска провеждане на сватбени ритуали, извън обредните зали по т. 1 от
настоящата заповед.
3. Гл.специалист ГРАО уведомява началника на РУП-Елхово за предстоящото
събитие.
4. Началника на РУП-Елхово да предприеме необходимите действия и да създаде
необходимата организация за недопускане струпването на хора пред обредните зали.
Настоящата заповед е в сила до преустановяване на обявеното с Решение от
13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение.
Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед може да бъде
променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се публикува в сайта на община Елхово, в рубрика
„COVID-19”.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и
изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Живка Кафеджиева зам.кмет на община Елхово.
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