
О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А 
 

 З  А  П  О  В  Е  Д 
№ 554/06.04.2020 г. 

 
Относно: Изменение и допълнение на Заповед №362/ 09.03.2020 г. на кмета на Община 
Стражица 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020г. на 
Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение в страната, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1.Изменям  т. 6 на Заповед № 362/09.03.2020г., както следва: 

   „преустановява се търговията на открито с изключение на кооперативните и 
фермерските пазари за предлагане от земеделските производители на зеленчуци и 
плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция”. 

2.Създава се нова т.7 – търговията на пазарите по т.6 се организира и осъществява 
при стриктно спазване на следните мерки: 

- при необходимост да се разшири площта на фермерските пазари и да се поставят 
информационни табели за спазване на мерките; 

- предотвратяване струпването на много хора и определяне на еднопосочно 
движение с указателни табели; 

- да се осигури персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на 
клиентите; 

- предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им; 

- спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи 
продукция и между клиентите; 

- ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 

- спазване на лична хигиена и дезинфекция; 

 Копие от заповедта да бъде изпратена на Областен управител на област Велико 
Търново и  РЗИ Велико Търново за сведение. 
 
 Копие от заповедта да се сведе до знанието на началник РУ Стражица, кметове и  
кметски наместници, служители от общинска администрация гр.Стражица отговарящи 
пряко за търговската дейност и сигурността за осъществяване на контрол.  
 Съдържанието на заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица, за 
изпълнение чрез официалния сайт на община Стражица, информационните табла, 
социалните мрежи и при необходимост чрез регионалните печатни издания.  
 
 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 
РУМЕН ПАВЛОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

 


