
ОБЩИНА ТУТРАКАН

ЗАПОВЕД

№  M - Q h -  У / /  /  0$.  Of- Ал?АЛг

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, чл. 73 от АПК, съгласно т. 
9 от Заповед № РД-01 -647/29.07.2021г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с 
Решение № 547 на Министерския съвет от 28.07.2021г. за удължаване срока на обявената 
с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична 
обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 01.08.2021г. провеждането на кооперативен пазар (битак) на 
територията на Община Тутракан да се осъществява при спазване на 
противоепидемичните мерки, въведени със Заповед № РД-01-647/29.07.2021г. и Заповед 
№ РД-01-646/29.07.2021г. на Министъра на здравеопазването.

2. Служителите Евгени Барбучанов на длъжност „Изпълнител -  опазване на 
околната среда и чистота“ и Йорданка Методиева на длъжност „Изпълнител -  опазване 
на околната среда и чистота“ следва да осигуряват контролиран достъп на клиенти на 
пазара в имот № 73496.501.2304 -  публична общинска собственост, находящ се на адрес: 
гр. Тутракан, ул. „Гео Милев“ № 33.

2.1. Отговорните служители по т. 2 от настоящата Заповед следва да организират 
и да контролират спазването на следните противоепидемични мерки на пазара, находящ 
се в гр. Тутракан:

2.1.1. задължително еднопосочно движение в рамките на пазара, като 
входът следва да е от страната на ул. „Гео Милев“, а изходът -  от страната на ул. „Ана 
Вентура“.

2.1.2. не се допуска престоя на автомобили в имота, освен за товаро- 
разтоварителна дейност;

2.1.3. разполагането на продавачите на дистанция от минимум 2 метра
между тях;

2.1.4. предотвратяване струпване на клиенти на по-малко от 1,5 метра
между тях;

2.1.5. ползването на предпазни средства от продавачи и потребители и 
спазването на лична хигиена и дезинфекция;

2.1.6. предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането 
им.

3. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на всякакъв друг вид пазари, организирани от 
лица и по начин различни от посочения в т. 1 на настоящата Заповед на територията на 
Община Тутракан.

4. ОТМЕНЯМ моя Заповед № РД-04-488/31.05.2021г.



Настоящата Заповед е в сила до изричното й отменяне.
Настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение съгласно чл. 60, ал. 1

Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид разпространението 
на COVID-19, големият брой заразени, както и за да се защитят в максимална степен 
живота и здравето на служителите и гражданите, е налице обективна необходимост от 
допускането на предварително изпълнение на настоящия административен акт.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам лично и 
съвместно с инж. Людмил Узунов -  Заместник -кмет на Община Тутракан, с еколозите 
от Общинска администрация и с органите на РУП -  Тутракан.

Настоящата заповед да се съобщи на кметовете на кметства и кметските 
наместници на територията на Община Тутракан за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица за сведение и 
изпълнение.

Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан 
и да се постави на мястото, определено за поставяне на обяви и съобщения в сградата на 
Община Тутракан.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от 
датата на публикуване пред Административен съд - Силистра.

от АПК.

__ Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД 
у ^л ч л А  ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАН Европейския парламенти съвета

Кмет на Община Тутраканîl


