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ЗАПОВЕД 

№ РД-15-266 / 04.05.2020г. 

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.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 № РД-
01-124/13.03.2020г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020г., Заповед № 
РД-01-144 от 22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-
168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169 от 31. 03.2020г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., 
Заповед № РД-01-195/10.04.2020г., Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020г., Заповед № РД-01-225 
от 20.04.2020г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020г., Заповед № РД-01-238/26.04.2020г., 
Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020г. и Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020г. всички на 
Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание 
на Република България извънредно положение и 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., Заповед 

№РД-15-227/08.04.2020г. и Заповед № РД-15-259/27.04.2020г., както следва: 

1. Допълвам  нова т. 8а, със следния текст: 
„8а. Като изключение от т.8 се допускат посещенията на търговски площи на открито 

(градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и 
кафе сладкарница, 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 повече 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; 
д) да се спазват и другите допълнителни изисквания за организация на работата на 

обектите на открито по т. 8а, определени от Българска агенция по безопасност на храните 
(БАБХ), съгласувани с министъра на здравеопазването. 

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. Отменям текста на т. 9 от Заповед № РД-15-176/20.03.2020г. „Не се допуска 
посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити 
обществени места.”

и вместо него да се чете

т.9 „ Всички лица, които се намират в закрити обществени места (в т.ч. 

транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, църкви, зали и др.) са 

длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна 

употреба или друго средство, покриващо носа и устата (кърпа, шал или др.). За целите на 

тази мярка обществени са и местата и пространствата, които са свободно достъпни и/или 

са предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят 

обществени услуги). 

3. Допълвам нова т. 9а, със следния текст: 

„9а. Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, 

улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички 

противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят 

предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.” 

4. Заповедта влиза в сила от 04.05.2020г., с изключение на т.1, която влиза в сила 
от 06.05.2020г.

6. 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., Заповед 
№РД-15-227/08.04.2020г. и Заповед № РД-15-259/27.04.2020г. 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 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 


