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З  А  П  О  В  Е  Д 

 

№ 464 / 04.05.2020 г. 
 

 

 

 

за изменение на Заповед № 336/17.03.2020 г. т.4, изменена и допълнена със Заповед № 

338/21.03.2020 г. т.1/1/ и Заповед № 426/26.04.2020 г. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.2 във връзка с ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01- 249 от 03.05.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-69 от 04.05.2020 г. на Областен 

управител на област Плевен, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, 

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

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

положение 

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

1. Изменям и допълвам, считано от 04.05.2020 година т.4 от Заповед № 

336/17.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 338/21.03.2020 т. и Заповед 

№426 / 26.04.2020 г. както следва: 

 

1. Създава се т.4 а: 

Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито( в т.ч. тенис, 

колоездене, лека атлетика), при стриктно спазване на следните противоепидемични 

мерки: 

а) спазването на дистанция от 2,5 метра между отделните спортуващи; 

б) в градският стадион да се използват само пистите за бягане, да не се използват 

спортните съоръжения, да не се сяда по пейките / за почивка и употреба на алкохол/ и да 

не се използват тревните площи за игра и разходка; 

в) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на 

лицата, изпълняващи служебните си правомощия. 

 

11. Изменям и допълвам считано от 06.05.2020 г. т.1 от Заповед № 

336/17.03.2020 г., както следва: 
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1. създава се т.1а: 

Като изключение от т.1 се допускат посещенията на търговски площи на 

открито(градини,тераси) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 

заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: 

 

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра 

между тях и не по вече от четири лица на маса или на едно семейство; 

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице; 

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след 

всеки посетител; 

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от 

посетителите на заведението. 

При установяване на нарушения от органите на регионалната здравна инспекция, 

се предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на обекта. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

 

 

 

Милен Дулев 

Кмет на Община Белене 

 

 


