
 

       ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  
 

 
                             ЗАПОВЕД 

 

№ 696/21.10.2020 г. 

 

На основание  чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, т.18 от Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г. на Министъра на 

Здравеопазването, решение на Общинския щаб за борба с грипа и с острите респираторни 

заболявания на територията на община Бяла Слатина от 21.10.2020 г., чл.60 и чл.73 от 

Административнопроцесуалния кодекс, и непосредствената опасност  за живота и здравето 

на гражданите на община Бяла Слатина от епидемично разпространение на коронавирус 

/COVID – 19/ 

  

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Бяла 

Слатина, считано от 22.10.2020 г. до 03.11.2020 г. включително: 

1. Забранявам провеждането на масови мероприятия на открито и на закрито на     

територията на община Бяла Слатина. 

2. Провеждането на групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, 

кръщенета, сборове, рождени и имени дни и други), се организират при спазване на 

физическа дистанция от 1,5 м., и не повече от 12 човека. 

3. Преустановява се дейността на пенсионерските клубове и на клуба на инвалида. 

II. По преценка на директорите на училищата на територията на община Бяла Слатина 

при наличие на установени случаи на заразени ученици с COVID –19 може да се 

организира дистанционно обучение (на една или няколко паралелки).  

III. Допускам предварително изпълнение на заповедта с оглед осигуряване живота и 

здравето на гражданите на община Бяла Слатина и предотвратяване 

разпространението на коронавирус /COVID – 19/ на територията на община Бяла 

Слатина. 

IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на РУ Бяла Слатина.  

 

 

 

инж. ИВО ЦВЕТКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 

 

 

Съгласувал юрист: 

Цветелина Андровска-Илиева 

Директор Дирекция „Правна“ 

 

 

Изготвил: 

Боряна Петкова 

Заместник-кмет ХДИ 
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