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З А П О В Е Д 
 

№ 538/13.04.2020г. 
  

Във връзка с допълнение 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, с 
цел 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: 
 

I. Допълвам Заповед № 525/07.04.2020г. както следва: 
1. Създавам т. 2а, 2б, 2в: 

2а. На обектите по т.1 и т.2 могат да се предлагат: 

- различни храни от животински и неживотински произход, които 

отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, 

актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областга на храните 

и Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на 

малки количества суровини и храни от животински произход; 

- плодове и зеленчуци; 

- посевен и посадъчен материал; 

- фуражи и фуражни суровини.” 

2б. Преустановява се функционирането на традиционния седмичен пазар на 
територията на гр. Септември /провеждащ се всеки вторник/ и 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. от 16.04.2020 г. до второ 
нареждане. 

 
2в. Дава се възможност, в периода от 13.04.2020 г до 15.04.2020 г. включително, 

търговците да реализират своята продукция, в т.ч и бързо развалящите се стоки и 

продукти, при строго спазване на противоепидемичните мерки, в т.ч социална 

дистанция, изисквания за лична хигиена, лични предпазни средства и дезинфекция. 



 
 

Напомняме на всички граждани за стриктно спазване на ограниченията за социална 

дистанция и излизане от дома при крайна необходимост. 

 
II.  Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 525/07.04.2020г. 
III. 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 / 
 
 
Изготвил: 
Нина Вардина 
Секретар на община Септември 


