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З А П О В Е Д 
 

№ 525/07.04.2020г. 
  

Във връзка с изпълнението на Заповед №РД-01-179/06.04.2020г на министъра на 
здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение от 
13.03.2020г. на Народното Събрание на Република България извънредно положение, 
възникна задължение за община Септември да създаде организация за функционирането 
на кооперативните и фермерски пазари, както и задължението да се даде възможност на 
земеделските производители за реализация на пазара на произведената от тях продукция, 

            на основание чл.63, ал.4 от Закона за здравето и чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Разрешава се функционирането на традиционния седмичен пазар на територията 
на гр. Септември /провеждащ се всеки вторник/, с цел директни доставки на малки 
количества суровини и храни до краен потребител /зеленчуци, плодове, посевен и 
посадъчен материал и друга готова продукция/ и с цел предоставяне на достъп на 
земеделските производители за реализация на пазара на произведената от тях продукция; 

2. Разрешава се функционирането на търговски обекти в населените места на 
територията на Община Септември, тип сергия за суровини и храни /зеленчуци, плодове, 
посевен и посадъчен материал и друга готова продукция/, традиционно разположени на 
обособени за тази цел места. 

3. Търговската дейност следва да се извършва при следните условия: 
- Спазване на дистанция от минимум два метра между продавачите предлагащи 

продукция; 
- Спазване на дистанция от минимум два метра между клиентите; 
- Всеки продавач е длъжен да следи за спазване на определената дистанция между 

неговите клиенти; 
- Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 
- Спазване на лична хигиена и дезинфекция; 
- Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им. 
4. Отменям Заповед № 377/16.03.2020 г. на ВрИД Кмета на Община Септември. 
5.  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Нина Вардина. 

 
 
Лилия Йорданова Етова  
Вр. ИД кмет на община Септември  
/съгласно Решение № 122/09.03.2020г. на ОбС Септември / 
 
 


