ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ № 37А
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779
е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org
ЗАПОВЕД
№ 676/14.05.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на
здравеопазването във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.
за обявяване на извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 44, ал.1, т.4 и
ал.2 от ЗМСМА,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. не се разрешават посещенията в:
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения –
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафесладкарници;
2. Допуска се провеждането на обучения от:
а) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство;
б) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за
придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им
(периодично обучение);
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и
ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се
организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правноорганизационната им форма.
4. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на
закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от
забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет)
участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
6. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия
на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на
посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са
забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
7. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи
над 1 0 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
8. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните
институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от
резидентен тип за деца и възрастни.
9. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само
лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават
хранителните магазини и аптеките.

10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на
закрити обществени места.
11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със
Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
12. Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Септември.
13. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Нина Вардина – секретар на
община Септември.

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

