
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

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

 e-mail: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg;  www.elhovo.bg 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД - 319/ 20.05.2020 г. 

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.1, 4 и 8 от ЗМСМА, при 

съобразяване по аналогия със заповед №РД-01-263/14.05.2020г. на Министъра на 

здравеопазването,  във връзка с параграф 2 от Закона за изменение на Закона за 

здравето - обн. ДВ, бр.44 от 13.05.2020г. и решение №235 на МС от 14.05.2020г. за 

обявяване на извънредна епидемична обстановка с оглед разпространението на COVID-

19 на територията на страната от 14.05.2020г. до 14.06.2020г.  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Изменям Заповед №РД-271/23.03.2020г. на кмета на община Елхово в 

частта, както следва: 

 

Текстът на т.1. „Сключването на граждански бракове в обредната зала община Елхово 

и в кметствата на територията на общината да се осъществяват в присъствието на 

съответно длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните 

свидетели и един фотограф“. 

Да се чете:  „Сключването на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в 

кметствата на територията на общината да се осъществяват в присъствието на 

съответно длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните 

свидетели и един фотограф, като се допуска присъствие на гости в залата, с допустима 

заетост на местата и/или пространството до 30 % от максималния и капацитет, при 

спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични 

мерки“. 

            II. Текстът: “Настоящата заповед е в сила до преустановяване на обявеното с 

Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение“ се отменя. 

 

В останалата  си част Заповед №РД-271/23.03.2020г. на кмета на община Елхово 

остава непроменена. 

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. 

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. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ  /П/ 
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