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З А П О В Е Д
№ РД-15-182 / 23.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал. 4 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация, чл.62, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.65, ал.1,
т.3 от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закон за здравето, Заповед
№РД-01-144/22.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, с която е допълнена Заповед
№ РД-01-124/13.03.2020г., допълнена с Заповед №РД-01-131/17.03.2020г. и Заповед №РД01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от
13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, във
връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
COVID-2019 на територията на страната и с цел недопускане и ограничаване
разпространението на COVID-2019 на територията на община Първомай
ПРОМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
ЗАПОВЕД №РД-15-176/20.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
СЪС СЛЕДНАТА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНА МЯРКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ:
1.Създава се нова т. 8а. „ЗАБРАНЯВАМ в обектите за бързо хранене и
хранителните магазини на територията на бензиностанции ДА СЕ ДОПУСКА
КОНСУМАЦИЯ НА МЯСТО.“
Гореизложеното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени
интереси, а именно да се ограничи разпространението на COVID-2019 и осигури здравето
на гражданите на територията на община Първомай, с оглед на което и на основание чл.60,
ал.1 от АПК
ДОПУСКАМ:
Предварително изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта от защита на
особено важни обществени интереси, а именно да се ограничи разпространението на
COVID-2019 и осигури здравето на гражданите на територията на община Първомай.
На основание чл.60, ал.5 от АПК настоящето разпореждането за предварително
изпълнение, може да се обжалва чрез кмета на Община Първомай пред АС Пловдив в
тридневен срок от съобщаването му.
За сведение и изпълнение от гражданите на община Първомай, собственици / управители
на търговски обекти, заведения за обществено хранене, бързо хранене, бензиностанции и
други търговски обекти, имащи отношение към изпълнение на допълнената мярка,
настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на община Първомай и да се
популяризира чрез средствата за масова информация.

Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на заместниккметовете, Секретаря на община Първомай, Председателя на Общински съвет гр.Първомай,
на кметовете на кметства и кметски наместници, директорите на детски градини и
училища, ръководителите на специализираните институции и социални услуги от
резидентен тип на територията на община Първомай, ръководителя на Център за
обществена подкрепа – гр.Първомай - за сведение и изпълнение.
Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РУ гр.Първомай, ОДБХ Пловдив, РЗИ
Пловдив – за сведение и съдействие при спазване на допълнената противоепидемична
мярка.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и Секретаря на
община Първомай.
Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № РД-15-176/20.03.2020г. на кмета на
община Първомай, която остава непроменена в останалата си част.
На основание чл. 149, ал.1 от АПК настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на
АПК в 14 - дневен срок от съобщаването й.

НИКОЛАЙ МИТКОВ /П/
Кмет на Община Първомай

