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
№ 1599/08.10.2020 г.

На основание Заповед № РД-01-572/07.10.2020г. на Министъра на здравеопазването
във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на
обявената 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:
I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община
Септември, считано от 08.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, занятия от
танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и
физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от
общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, културни домове, младежки
центрове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция
от 1,5 м. и при условията на Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на
здравеопазването.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за
всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на
спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост
на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и
при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на Заповед № РД-01548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването.
3. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета и други
празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и при
условията на Заповед № РД-01-548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването.
4. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни
лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на
въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не
е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще
спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им
дейност.
5. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при
спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01548/30.09.2020г. на Министъра на здравеопазването.
6. Тази заповед отменя Заповед № 1527/01.10.2020 г. на Лилия Йорданова Етова: ВрИД кмет
на община Септември /съгласно Решение № 122/09.03.2020г. на ОбС Септември /.
7. Заповедта влиза в сила от 08.10.2020г.

8.
9.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Септември.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Нина Вардина – секретар на община
Септември.

Васка Йорданова Рачева
Кмет на община Септември

