
 

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А 
 

ЗАПОВЕД 

№ 10-00-1374/18.05.2020г. 

 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното 

управление и местната администрация, във връзка с обявената извънредна епидемична 

обстановка, с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. и Заповед № РД-

01-268 от 15.05.2020г. на министъра на здравеопазването 

 

        ИЗМЕНЯМ: 

        Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020 г., в частта, както следва: 

I. „т.1.2 закрити търговски площи на заведения за бързо хранене и развлечения –

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе – сладкарници;” 

да се чете: 

„т.1.2 закрити търговски площи на заведения за бързо хранене и развлечения –

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе – сладкарници, 

развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в 

търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за бързо хранене в тях с 

открита площ и самостоятелен вход;“ 

II. т.1.3 се отменя; 

III. „т.5 Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на 

открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и др.) 

Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване, за аматьори до 12 

(дванадесет) участника, без състезателен характер, без публика и само на открити 

места.“ 

да се чете: 

„т.5. Не се разрешава провеждането на масови спортни мероприятия на открити 

и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и др.) Изключение от 

забраната се допуска за колективно спортуване, за аматьори до 12 (дванадесет) 

участника, без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес 



центрове и зали, при заетост на местата, не повече от 10 човека, за груповите 

занимания и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.“ 

IV. „т.15 Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата 

заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

Заповед № РД – 01-262 от 14.05.2020г. и Заповед № РД – 01-263 от 14.05.2020г  на 

министъра на здравеопазването.“ 

да се чете: 

„т.15 Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата 

заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

Заповед № РД – 01-262 от 14.05.2020г. на министъра на здравеопазването “ 

 

ДОПЪЛВАМ: 

Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020г., както следва: 

„т.2.5  присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на 

територията на институции от системата на предучилищното и училищното 

образование и на територията на висшите училища, за осъществяването на дейности по 

приключването на учебната 2019/2020г., както и за практически обучения и изпити по 

практика и за подготовка за учебната 2020/2021г., когато е невъзможно тези дейности 

да се реализират от разстояние, в електронна среда и/или е неотложно реалното 

присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на 

висшето училище, създава организация за стрикното спазване на мерките по т.15, от 

настоящата заповед“. 

 

В останалата си част, Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020г. остава непроменена. 

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 10-00-1343 от 14.05.2020г. 

 

  Препис от заповедта, да се връчи на кметове и кметски наместници на 

територията на Община Стара Загора, Заместник- кметове, Секретар на Община Стара 

Загора и на Директор на ОД на МВР - Стара Загора – за сведение и изпълнение, а на 

Директора на РЗИ – Стара Загора и на Областен управител – за сведение. 

 

Настоящата заповед, да се сведе до знанието на гражданите на Община Стара 

Загора, чрез средствата за масово осведомяване и чрез официалната интернет страница 

на Община Стара Загора – www.starazagora.bg 

 



Контрол по изпълнение на настоящата заповед, възлагам на ресорните 

заместник-кметове и на секретаря на Община Стара Загора. 

 

 

ЖИВКО ТОДОРОВ /П/ 

Кмет на община Стара Загора 

 


