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З А П О В Е Д 
 

№ РД-153 , с.Баните, 22.03.2021 година 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, в изпълнение на 

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с 

Решение № 72 от 2021 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка до 

30 април 2021 г. обявена с Решение № 325 на Министерския съвет от 2020 г. , последно 

удължена с Решение № 855 на Министерския съвет от 2020. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Да бъде преустановено до второ нареждане провеждането на пазарни дни /вторник и 

четвъртък/ за промишлени стоки на територията на с.Баните - на улица „Стефан 

Стамболов“, считано от 23.03.2021 г. 
 

Разрешава се разполагането на търговски обекти с хранителни стоки (Плодове и 

Зеленчуци) при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидемични мерки, в 

това число организиране на еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-

малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна 

маска за лице. 
 

Мотиви: Временната забрана за провеждане на пазарни дни /вторник и четвъртък/ за 

промишлени стоки се налага заради необходимостта от мерки за превенция и контрол на 

разпространението на коронавируса /COVID -19/. 
 

Настоящата заповед да се оповести публично, чрез обявяването й на интернет страницата 

на община Баните - http://banite.egov.bg/ 
 

Контрола по изпълнението на Заповедта възлагам на Здравко Патев - Секретар на Община 

Баните. 
 

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на АПК 

пред Административен съд - Смолян. На основание чл. 180, ал. 1 от АПК оспорването не 

спира изпълнението на настоящата заповед. 
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