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ЗАПОВЕД
№ РД-15-259 / 27.04.2020г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.99, т.2 от Административно-процесуалния кодекс, чл.65, ал.1, т.3
от Закона за защита при бедствия, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и Заповед № РД01-143/20.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020г., Заповед №
РД-01-167/30.03.2020г., Заповед № РД-01-188/ 09.04.2020г., Заповед № РД-01-196/10.04.2020г. и
Заповед №РД-01-239/26.04.2020г. всички на Министъра на здравеопазването, обявеното с
Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно
положение, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с
разпространение-то на COVID-19 на територията на страната, Решение от 3 април 2020г. на
Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и с цел
недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община
Първомай
ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ
ЗАПОВЕД № РД-15-176/20.03.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, изменена и
допълнена със Заповед №РД-15-182/23.03.2020г., Заповед №РД-15-192/27.03.2020г. и
Заповед №РД-15-227/08.04.2020г., както следва:
1. Отменям текста на точка 11 от Заповед № РД-15-176/20.03.2020г. „ Посещенията на
паркове, градски градини, спортни и детски площадки, фитнес площадки и съоръжения на
открити и закрити обществени места на територията на Община Първомай.“
и вместо него да се чете
11. „Забранявам посещенията на спортни и детски площадки, фитнес площадки и
съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на Община
Първомай. Считано от 27.04.2020г. допускам посещението на градски паркове и градини
при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:
а) носенето на предпазни маски;
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
в) забрана употребата на алкохол;
г) избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
д) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата,
изпълняващи служебните си правомощия.
е) събиране на деца в група и игри с общи играчки;
2. Допълвам нова т.11а, със следния текст:

„11а. Посещенията на градските парковете и градини се разрешава само на следните
лица:
а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства,
но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден;
б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 всеки
ден.
3.Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед № РД-15-176/20.03.2020г., изменена
и допълнена със Заповед №РД-15-182/23.03.2020г., Заповед №РД-15-192/27.03.2020г. и Заповед
№РД-15-227/08.04.2020г. на кмета на община Първомай, която остава непроменена в останалата
си част.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Първомай и да
се популяризира чрез средствата за масова информация за сведение и изпълнение от гражданите
на община Първомай.
Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на кметовете на
кметства и кметски наместници 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 противоепидемичните мерки при
посещенията на градските парковете и градини на територията на община Първомай.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и Секретаря на
община Първомай.
На основание чл.149, ал.1 от АПК настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на
АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
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