ОБЩИНА ЕЛХОВО
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ЗАПОВЕД
№ РД - 307/ 15.05.2020 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение
на точка III от заповед № РД-01-263/ 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
във връзка с параграф 2 от Закона за изменение на Закона за здравето- обн. ДВ, бр.44 от
13.05.2020 г. и решение № 235 на МС от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна
епидемична обстановка с оглед разпространението на COVID-19 на територията на
страната от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
Отменям своя Заповед № РД - 150/ 09.03.2020 г. във връзка със засилени
противоепидемични мерки на територията на община Елхово.
II.
Изменям своя заповед № РД - 188/ 20.03.2020 г. в частта на т.2, 2.1, която
придобива следната редакция: „Преустановяват се частните, спортни и
културни мероприятия с частен характер на открито и закрито, като
временно се затваря общинска спортна зала“.
III.
Изменям своя заповед № РД - 277/ 27.04.2020 г. в частта на т.1, 1.3, която
придобива следната редакция: „Разрешава се използването на детските
площадки, спортните площадки и фитнес уредите на открито, при
спазване на противоепидемични мерки“.
IV.
Заповед № РД - 188/ 20.03.2020 г., Заповед № РД - 203/ 25.03.2020 г.,
Заповед № РД-204/ 25.03.2020 г., Заповед № РД-271/ 23.03.2020 г.,
Заповед № РД-277/ 27.04.2020 г., Заповед № РД-287/04.05.2020 г. в
неизменените си части продължават своето действие до края на
извънредната епидемична обстановка, обявена с решение № 235 на МС от
14.05.2020 г. или до изричната им отмяна.
V.
Дейностите, които не се преустановяват или забраняват с тези заповеди,
се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки,
въведени със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на
здравеопазването.
Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ - Елхово, съответните
длъжностни лица, осъществяващи организация и контрол по изпълнение на мерките,
кметовете и кметските наместници по населените места, зам.кметове и секретаря на
община Елхово, за сведение и изпълнение.
I.

Настоящата заповед да бъде обявена на официалния сайт на община Елхово,
както и на информационното табло в ЦУИГ.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кметовете и секретаря
на община Елхово.
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