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ЗАПОВЕД 
 

№  938 / 12.05.2020 г. 
гр. Лясковец 

 
 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), в изпълнение на Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. и 
Заповед № РД-01-259/11.05.2020 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,  

 
НАРЕЖДАМ:  

 
 1. В раздел I  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., Заповед № 912/05.05.2020 г. и Заповед № 917/07.05.2020 г., се 
създават нови т. 5б – 5г със следното съдържание: 

 „5б. Допускат се посещения на музеи на закрито и библиотеки на открито и 
закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички 
противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични 
инсталации; 

5в. Допускат се посещения на читалищни салони, с допустима заетост на 
местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за 
социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се 
използват климатични инсталации; 

5г. Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на 
открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, 
волейбол), с участието на до 10 човека, при спазване на  противоепидемичните 
мерки и без да се допуска използването на бани и съблекални.“ 
  
 2. В раздел II  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., Заповед № 912/05.05.2020 г. и Заповед № 917/07.05.2020 г. се 
правят следните изменения: 
 2.1. т. 5 придобива следната редакция: 
 „Допуска се извършването на търговска дейност на открито на 
територията на Община Лясковец при спазване на изискването за социална 

 



дистанция и на всички противоепидемични мерки. Забранява се организирането на 
неделния пазар в с. Джулюница.“ 
 2.2. Отменя се т. 9 със следния текст: „Продължава да функционира Музеят на 
гурбетчийското градинарство само за индивидуални посещения до музейни 
експозиции на открито, без екскурзоводни беседи.“ 
  

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: 
    Д. Главнова 
 
 

 


