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ЗАПОВЕД 
 

№ 880 / 27.04.2020 г. 
гр. Лясковец 

 
 На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, 
във връзка със Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COVID-19 на територията на страната и Решение от 3 април 2020 г. на Народното 
събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно 
положение,  
 

НАРЕЖДАМ:  
 

 Изменям, считано от 27.04.2020 г. моя Заповед № 710/21.03.2020 г., както 
следва 

1. В раздел I. от моя Заповед № 710/21.03.2020 г. изменям т. 1, както следва: 
„1. Преустановяват се посещенията на площадни пространства, стадиони, 

спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени 
места.  

Посещенията в Централен градски парк – гр. Лясковец, парковете в 
населените места на територията на Община Лясковец (с. Джулюница, с. Добри 
дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево), както и зелените площи около 
манастир „Св. Св. Петър и Павел“ в местност „Лесопарка“ се допускат при 
стриктното спазване на следните противоепидемични мерки: 

а) носенето на предпазни маски; 
б) спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства; 
в) забрана употребата на алкохол; 
г) избягване докосването на повърхности, в т.ч сядане на пейки и тревни 

площи;  
д) съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на 

лицата, изпълняващи служебните си правомощия.“  
 
2. В раздел I. от моя Заповед № 710/21.03.2020 г. се създава нова т. 2 със 

следното съдържание: 
„т. 2. Посещенията на парковете по т. 1 и зелените площи около манастир 

„Св. Св. Петър и Павел“ в местност „Лесопарка“ се разрешава само на следните 
лица: 
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а)  деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните 
семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9:30 ч. до 18:30 ч. 
всеки ден, като не се допуска ползването на детските съоръжения. 

б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9:30 ч. и след 
18:30 ч. всеки ден. При извеждането на кучетата собствениците следва да носят в 
себе си ветеринарномедицинския паспорт съгласно чл. 173, т. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).“ 
 
 Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община 
Лясковец, да бъде прочетена в дневните предавания на „Общинско кабелно радио - 
Лясковец”, както и да се разгласи на населението чрез средствата за масова 
информация. 
 Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства на територията на 
Община Лясковец, на РУ „Полиция“ – гр. Горна Оряховица и Полицейски участък – 
гр. Лясковец – за сведение и изпълнение. 
 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 

Съгласувал юрисконсулт: 
   (Д. Главнова) 
 

 


