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ЗАПОВЕД  

 
№ 649 

 
гр.Септември   05.05.2020 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, на основание Заповед № РД – 
01 – 250/05.05.2020г. на Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването и на основание 
чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 

НАРЕЖДАМ:  

I. Изменям и допълвам Заповед № 371/13.03.2020г. изменена и допълнена със 
Заповед №372/14.03.2020г./допълнена със Заповед №430/23.03.2020г./, Заповед 
№385/18.03.2020г., Заповед №413/19.03.2020г., Заповед № 445/26.03.2020г, 
Заповед № 467/31.03.2020г.; Заповед № 468/31.03.2020г.; Заповед № 
537/13.04.2020г. и Заповед № 636/04.05.2020г. на ВрИД кмета на община 
Септември, както следва: 

1. В т. 1, т. lб, буква „а ” думите „не по-малко от 2,5” се заменят с „не по-малко от 
1,5”. 

2. В т. 1, т. 1б, буква „б”, след края на текста се добавя „или защитен шлем”. 
3.   В т. 1, т. lб, буква „в”, след края на текста се добавя „а тоалетните на всеки час". 
4.   В т. 1, т. 1 б, добавя се нова б. „д“ със следното съдържание: „препоръчително е 

носенето на ръкавици” 
5.  В т. 1, т. 5б, буква „и“ думите „разстоянието между шезлонгите на два чадъра в 

площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра“ се заменя с 
„разстоянието между два чадъра, измерено от центьра на чадърите, в площите 
на открито около басейните, да бъде най-малко 5 метра“ 

6.   Създава се т. 5в: 
„5в. Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за 

социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.“ 
 

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

 
 
 
Лилия Йорданова Етова: 
ВрИД. кмет на община Септември  
/съгласно Решение № 122/09.03.2020г. на ОбС Септември / 
 


