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ЗАПОВЕД 

№ РД-15-293/20.05.2020г. 

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.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и във връзка със 

Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на 

здравеопазването и обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. 

извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и с цел създаване 

на организация за функционирането на кооперативните, фермерски и промишлени пазари 

НАРЕЖДАМ 

1. Разрешавам провеждането на търговска дейност, която се осъществява на 

зеленчуковия пазар /до пощата/, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на 

риска от COVID-19. Търговията на зеленчуковия пазар да се осъществява при спазване на 

противоепидемичните мерки, определени в заповедите на Министъра на здравеопазването 

относно обявената извънредна епидемична обстановка. 

1.1.  Входът на зеленчуковия пазар в гр. Първомай да бъде от страна на 

административната сграда на „Български пощи” – кръстовището между ул. „Черноризец 

храбър” и ул. „Цар Шишман”. 

1.2.  Изходът на зеленчуковия пазар да бъде от страна на ул. „Братя Миладинови – 

север” /от към жп линията/. 

1.3.  Работното време на зеленчуковия пазар за граждани и потребители е от 8:00 

часа до 13:00 часа всеки вторник и събота. 

1.4. Да се спазва дистанция минимум 1,5 метра между търговците, потребителите и 

посетителите. 

1.5.  Търговците и потребителите да спазват лична хигиена, а търговците да 

извършват дезинфекция на работните си места. 

2. Разрешавам провеждането на търговска дейност, която се осъществява на 

промишления пазар, при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от 

COVID-19. Търговията на промишления пазар да се осъществява при спазване на 

противоепидемичните мерки, определени в заповедите на Министъра на здравеопазването 

относно обявената извънредна епидемична обстановка. 

2.1.  Входът на промишления пазар в гр. Първомай да бъде от страна на ул.„Орфей” 

/от към площада/, а изходът да бъде от страна на ул. „Стефан Стамболов”. 

О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я



2.2.  Работното време на промишления пазар за граждани и потребители е от 8:00 

часа до 13:00 часа всяка събота. 

2.3.  Търговците да разполагат стоката си само от източния край на улицата, от 

страна на нечетните номера /към НУ „Христо Ботев”/. 

2.4. Да се спазва дистанция минимум 1,5 метра между търговците, потребителите и 

посетителите. 

2.5.  Търговците и потребителите да спазват лична хигиена, а продавачите да 

извършват дезинфекция на работните си места. 

3. Разрешавам провеждането на търговска дейност, която се осъществява на 

кооперативен пазар в парцел /УПИ/ II, кв.130 по регулационния план на гр.Първомай, 

общ. Първомай /празното пространство, граничащо с ул.”Александър Стамболийски”, 

където се провежда традиционният есенен панаир в гр. Първомай /, при спазване на всички 

изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. Търговията на кооперативния пазар 

да се осъществява при спазване на противоепидемичните мерки, определени в заповедите на 

Министъра на здравеопазването относно обявената извънредна епидемична обстановка. 

3.1. Работното време на кооперативния пазар за граждани и потребители е от 8:00 

часа до 13:00 часа всяка събота. 

3.2.  Продавачите да разполагат стоката си на отстояние минимум 2 метра едни от 

други. 

3.3. Да се спазва дистанция минимум 1,5 метра между продавачите, потребителите 

и посетителите. 

3.4.  Продавачите и потребителите да спазват лична хигиена, а продавачите да 

извършват дезинфекция на работните си места. 

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 

провеждането на кооперативните, фермерски и промишлени пазари 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. 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 

Кмет на Община Първомай 


