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ЗЗААППООВВЕЕДД  

 

№ РД-06-276 

гр. Димитровград, 09.03.2020 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за 

здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед 

№ Р–37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено 

извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020 г., както и със Заповед 

РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, 

 

 

ННААРРЕЕЖЖДДААММ::  

  

  

1. На територията на Община Димитровград: 

1.1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число и 

кина; 

1.2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика; 

1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват 

деца;  

1.4. В социалните услуги и детските градини да се предприемат необходимите 

действия за осъществяване на дезинфекция, спазване на санитарните филтри и 

ограничаване достъпа на външни лица; 

1.5. Да бъдат преустановена работата на клубовете за хората от третата възраст и 

хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида; 

1.6. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на 

открито и на закрито; 

1.7. До второ нареждане, да бъде преустановена работата на „Неделен пазар” и 

„Автомобилен пазар”; 

1.8. Препоръчително е дезинфекцирането на пътните превозни средства, с които се 

осъществява обществен транспорт -  автобуси и таксиметрови автомобили. 

 

2. В Общинска администрация Димитровград,  до второ нареждане: 

2.1. В Центовете за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени 

мерки за биологична сигурност;  

2.2. В общинските административни сгради да се предприемат необходимите 

действия за осъществяване на дезинфекция 
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Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата 

на Община Димитровград. 

Препис от заповедта да се връчи на Директор на РУ на МВР, кметове и кметски 

наместници на територията на Община Димитровград, Заместник - кметове, Секретар на 

Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и 

Областен управител – за сведение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет 

на Община Димитровград и Венета Колена - секретар на Община Димитровград. 

 

 

 

 

ИВО ДИМОВ 

Кмет на Община Димитровград 

 

 

 

 

 


