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ЗАПОВЕД  

 
№ 608 

 
гр. Септември 27.04.2020 г. 

 
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и Решение от 03.04.2020г. на 
НС за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, на основание Заповед 
№ РД – 01 – 239/26.04.2020г. на Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването и на 
основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 

 

НАРЕЖДАМ:  

 
I. Изменям, считано от 27.04.2020г. т.I,1. от Заповед № 428/21.03.2020г. на Лилия 
Йорданова Етова - ВрИД кмет на община Септември /съгласно Решение № 
122/09.03.2020г. на ОбС Септември /, както следва: 

 

1. Преустановяват се  посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения 

на открити и закрити обществени места. Посещенията на градски паркове и градини се 

допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки: 

а) носенето на предпазни маски; 

б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства; 

в) забрана употребата на алкохол; 

г) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи; 

д) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на 

лицата, изпълняващи служебните си правомощия. 

Създава се нова т. l a: 

 

1a. Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните 

лица: 

а) деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните 

семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден; 

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18.30 

всеки ден. 



 
 

 

II. Заповедта да се съобщи на всички кметове на кметства, кметски наместници и всички 
заинтересовани лица. 
 

III. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Нина Вардина – секретар на 
община Септември. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


