
    
 
      

       
                  

 
 

 
 
 

 
 

З   А   П  О   В  Е  Д 
 

№ 236 
 

гр.Лозница, 14.05.2020г. 
 
 

 
 На основание чл. 44, ал. 1,т.8 от ЗМСМА,Заповед № РД-01-262 / 14.05.2020г. 

на Министъра на здравеопазването, чл. 65,ал.1,т.3 от Закона за защита при 
бедствия,чл.63,ал.1,ал.4 и ал.11 и чл.63в от Закона за здравето,във връзка с Решение № 325 
на Министерски съвет от 14.05.2020г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и 
предложение от Главния държавен здравен инспектор, с цел спазване на епидемичната 
обстановка на територията на Община Лозница 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.Всички физически и юридически лица,които са собственици или управляват обекти 
с обществено предназначение,търговски или други обекти,които предоставят услуги на 
гражданите да прилагат следните противоепидемични мерки : 

- организират дейността си по начин,който осигурява спазването на дистанция най-
малко 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и 
прилежащите към тях площи на открито; 

- осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; 
- създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на 

влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция; 
- поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин 

потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция ,хигиена на 
ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект. 

2. Търговската дейност по пазарите на открито в населените места на общината да се 
спазват всички хигиенни изисквания при обслужване на клиентите.  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на 
общината чрез публикуване в сайта на общината. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-кмета  
на Община Лозница – Г. Ахмед и кметовете  и кметски наместници по 
населени места. 
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