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З А П О В Е Д

№ 661 / 13.07.2020 година
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 и Заповед № РД-01-399
от 12.07.2020 година на Министъра на здравеопазването във връзка с
Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване
срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г.
извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на
Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и предложение от главния държавен
здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
На територията на Община Белене да се въведат следните
противоепидемични мерки, считано от 13 юли до 15 юли 2020 година:
1. Посещенията в дискотеки, нощен бар, нощни клубове и други
подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се
допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър
от общият им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания,
съгласувани с браншовите асоциации.
2. Групови празненства на открито и на закрито ( в т.ч сватби, балове,
кръщенета и други празненства), се организират при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м., при спазване на противоепидемичните мерки.
3.Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с
тренировъчен и състезателен характер за всички групи, на открито и закрито
се провеждат без публика.
4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари и други обществени
мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия
им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

5. Културни и развлекателни мероприятия ( театри, кина, концерти,
сценични прояви, занятия от танцово, творчество и музикално изкуство)
могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от
общия им капацитет на закрито и открито ( в т.ч читалища, детски
комплекси, военни клубове, частни обекти) при спазване на физическа
дистанция от 1,5 м..
6. Забраняват се посещения на външни лица / свиждания в лечебни
заведения за болнична помощ и в специализираните институции за
предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
Заповед №658 от 09.07.2020 година се отменя.
Заповедта влиза в сила от 13 юли 2020 година.
Срокът и обхватът на мерките могат да бъдат променени в зависимост
от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на Община
Белене.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

МИЛЕН ДУЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

