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З А П О В Е Д 

№ РД-241 

c. Баните 19.08.2020 год. 

 

На основание чл, 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,5 от Закона 
за здравето, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с 
Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. за удължаване срока на 
обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 
год.извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 
Министерски съвет от 12.06.2020 г., Решение № 418 на МС от 25.06.2020 год. и 
Решение № 482 на МС от 15.07.2020г и предложение на Главния държавен 
здравен инспектор, свързано с предотвратяване разпространението на КОВИД-
19, във връзка със Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г.  на Министъра на 
здравеопазването за въведени временни противоепидемични мерки на 
територията на Република България, считано от 05.08.2020 год. до 31.08.2020 
г., предвид преобладаващото застаряващо население на Община Баните, с цел 
недопускане разпространение на КОВИД -19, 

 

Н А Р Е Ж Д А М :  
 

1. Провеждането на групови празненства на открито и закрито (събори, 
родови срещи, сватби, кръщенета, балове, концерти и др.) се 
организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 
 

2. Задължително е поставянето на защитна маска за лице  за еднократна 
или многократна употреба или други средства, покриващи носа и устата, 
в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. на всички закрити обществени места. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община 

Баните: www.banite.egov.bg  

Кметовете и кметските наместници да поставят заповедта на обществено 

достъпни места във всички населени места на територията на Община Баните. 

Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Зорка Маджарова – 

Зам. Кмет на Община Баните. 

 

 

 МИЛЕН БЕЛЧЕВ:  ПП 

Кмет на Община Баните 
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