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ЗАПОВЕД 
 

№   917 / 07.05.2020 г. 
гр. Лясковец 

 
 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на 
Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с 
Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание и Решение от 3 април 2020 г. на 
Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното 
извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със 
Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България,  

 
НАРЕЖДАМ:  

 
 Изменям и допълвам т. 1а от моя Заповед № 634/14.03.2020 г., изменена и 
допълнена със Заповед № 687/18.03.2020 г., Заповед № 704/19.03.2020 г., Заповед № 
719 / 23.03.2020 г., Заповед № 736/26.03.2020 г., Заповед № 821/10.04.2020 г., Заповед 
№ 843/13.04.2020 г. и Заповед № 912/05.05.2020 г., както следва: 
 - в б. „а“ думите „не по-малко от 2,5 метра“ се заменят с думите „не по-
малко от 1,5 метра“ и текстът придобива следната редакция: 
 „а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 
1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство“ 
 -  в б. „б“ след края на текста се добавя изразът „или защитен шлем“ и текстът 
придобива следната редакция: 
 „б). обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или 
защитен шлем“. 
 - в б. „в“ след края на текста се добавя изразът „а тоалетните на всеки час“, 
като текстът придобива следната редакция: 

 „ в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и 
столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час“ 
 - създава се нова б. „д“ със следното съдържание: 
 „д). препоръчително е носенето на ръкавици.“ 
  
 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. 

 



 Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 
 Съгласувал юрисконсулт: 
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