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ЗАПОВЕД
№ РД-15-717 / 26.11.2020г.

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 Заповеди на
Министъра на здравеопазването във връзка с обявената с Решение № 325 от 14.05.2020г.
извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378/12.06.2020г., Решение
№418/25.06.2020г., Решение №482/15.07.2020г., Решение №525/30.07.2020г., Решение
№609/28.08.2020г. и Решение №673/25.09.2020г. всички на Министерски съвет на Република
България, поради нарастващия брой положителни резултати за коронавирус в община
Първомай и с цел недопускане и ограничаване разпространението на COVID-19 на
територията на общината и избягване струпване на много хора на открито, считано от
28.11.2020г.
НАРЕЖДАМ
I.ЗАБРАНЯВАМ провеждането на търговска дейност на промишления пазар /на
улица „Христо Ботев“/ и кооперативния пазар /празното пространство, граничащо с
ул.”Александър Стамболийски”, където се провежда традиционният есенен панаир в гр.
Първомай/
II. Провеждането на зеленчуковия пазар /до пощата/ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА при
спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. Търговията на
посочения пазар да се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки,
определени в заповедите на Министъра на здравеопазването, относно обявената извънредна
епидемична обстановка.
1. Входът на зеленчуковия пазар да бъде от страна на административната сграда на
„Български пощи” – кръстовището между ул. „Черноризец храбър” и ул. „Цар Шишман”.
Изходът на зеленчуковия пазар да бъде от страна на ул. „Братя Миладинови – север” /от към
жп линията/.
2.Да се спазва дистанция минимум 1,5 м. между търговци, потребители и посетители.
2.Търговците, потребителите и посетителите да спазват лична хигиена, а търговците
да извършват дезинфекция на работните си места.
3.На всяка търговска маса да има осигурен дезинфектант за ръце.
4. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
5.Организиране информираността на продавачи и потребители, вкл. чрез поставяне на
видно място на информационни табели за задължението за спазване на физическа дистанция,

хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещение на пазарните
площадки / търговски маси.
III. Кметовете, кметски наместници и специалисти „Организационен” на населените
места на територията на община Първомай самостоятелно, предвид правомощията им, да
организират провеждането на търговска дейност на открито /пазари/ в съответствие с
предписанията във връзка с епидемичната обстановка – COVID -19.
IV.ОПРЕДЕЛЯМ следните длъжностни лицапри ОбА Първомай, които да
съдействат на органите на МВР при контрола за спазване на предвидените в настоящата
заповед противоепидемичните мерки при провеждането на зеленчуковия пазар на
територията на община Първомай, а именно:
1.Йордан Гривеков – специалист „КООС”;
2.Даниел Степанов – ССИ при ОбА Първомай;
3.Георги Георгиев – специалист „ГЗ и ОМП” при ОбА Първомай;
4.Пламен Динев – инкасатор общински пазари.
V.Настоящата заповед отменя Заповед № РД-15-651/28.10.2020г. на кмета на община
Първомай.
VI.Настоящите ограничения важат до изричната отмяна на настоящата заповед.
VII.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.
1.Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на кметовете на
кметства, кметски наместници и специалисти „Организационен” за сведение и изпълнение.
2.Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните лица определени в т.IV
за сведение и изпълнение.
3.Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ гр.Първомай, за сведение и
съдействие при контрола за спазване на предвидените в настоящата заповед
противоепидемичните мерки при провеждането на зеленчуковия пазар на територията на
община Първомай.
4.Препис от заповедта да се връчи на ОДБХ Пловдив, РЗИ Пловдив, за сведение и
съдействие при спазване на предвидените в настоящата заповед противоепидемичните мерки
при провеждането на зеленчуковия пазар на територията на община Първомай.
ДОПУСКАМ:
Предварително изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта от защита на
особено важни обществени интереси, а именно да се ограничи разпространението на
COVID-19 и осигури здравето на гражданите на територията на община Първомай.Цели се
предпазване на гражданите от заразяване.
От закъснението на въвеждането и изпълнението на посочените в нея мерки може да
последва значителна и труднопоправима вреда, изразяваща се в струпване на хора на
открити пространства, което да доведе до разпространение на вируса на територията на
общината.

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.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и Секретаря на
община Първомай.
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