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ЗАПОВЕД 

№179/27.04.2020г. 

Във връзка със Заповед РД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването, на 

основание чл.63, ал.1 и 7 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и във връзка с усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, Решение 

от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно 

положение 

НАРЕЖДАМ: 

I. Считано от 27.04.2020г., се допускат посещенията в градски парк акад.“Николай 

Кауфман“ при спазване на следните противоепидемични мерки: 

- Носене на предпазни маски; 

- Спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства; 

- Влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта 

пунктове; 

- Използване на обозначените маршрути за разходка; 

- Забрана употребата на алкохол; 

- Избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни площи;  

- Съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, 

изпълняващи служебните си правомощия; 

- Влизане и излизане от парка единствено през отворените и обозначени пунктове; 

II. Възлагам на Заместник-кмета Здравко Димитров да създаде необходимата 

организация за прилагане на настоящата заповед. 

IV. Да се очертаят маршрутите за влизане и излизане, както и посоките за движение 

в градския парк. 

V. Да се изготви график за дезинфекция на градския парк, както и възможности за 

пръскане с дезифенктант ръцете на лицата преминаващи през парка. 

VI. Забранява се използването на детските съоръжения. 

VII. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на 

открити и закрити обществени места. 

VIII. Да се определи служител от община Неделино, който да следи и контролира 

изпълнението на разпоредените мерки в настоящата заповед непосредствено до обекта и 

чрез видеонаблюдение. 
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