
 

  

ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg , www.lyaskovets.bg 
 

 
ЗАПОВЕД 

 
№ 645 / 16.03.2021 г. 

гр. Лясковец 
 

 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, в 
изпълнение на Заповед № РД-01-77/15.03.2021 г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция – Велико Търново и във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с 
увеличаване на броя на заразените с COVID-19 лица и отчетена 14-дневна заболяемост към 
15.03.2021 г. от 301,4 на 100 хиляди души население на област Велико Търново и решения 
по Протокол от 16.03.2021 г. от проведено заседание на Общински кризисен щаб, 

  
НАРЕЖДАМ: 

 
Изменям и допълвам т. I от моя Заповед № 485 / 01.03.2021 г., както следва: 
1. Създава се нова т. 1и със следното съдържание: 
„1и. От 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. се преустановява провеждането в присъствена 

среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, 
екскурзии, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови 
групи.“ 

 
2. Създава се нова т. 1й със следното съдържание: 
„1й. Изключение от забраната по т. 1и се допуска относно: 
- провеждане на занимални (дейности по самоподготовка) за ученици от първи до 

четвърти клас; 
- провеждане на състезания и олимпиади от календара на МОН.“ 
 
3. В т. 2 се създава изречение второ със следното съдържание: 
„От 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. не се допуска смесване на деца от различни групи 

на центъра.“ 
 
4. Създава се т. 4б със следното съдържание: 
„От 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. се забранява провеждането на масови обществени 

мероприятия на открито и закрито.“ 
 
5. В т. 8 се създава изречение второ със следното съдържание: 
 „От 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. следва да бъде осигурена дистанция от 1,5 м. 

между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси.“ 
 
6. Създава се т. 8а със следното съдържание: 
„8а. От 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. не се допускат посещения на малолетни и 

непълнолетни лица без придружител – родител или настойник, в заведения за обществено 
хранене (ресторанти, питейни заведения, кафе - сладкарници).“  



 

7. Създава се т. 12а със следното съдържание: 
„12а. Собственици на търговски комплекси и големи търговски вериги за хранителни 

и нехранителни стоки за периода от 16.03.2021 г. до 29.03.2021 г. задължително 
осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на 
обекта, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв.м., недопускане на струпване на 
касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м., недопускане на територията на 
обекта без защитна маска за лице и извършване на учестена дезинфекция.“ 

 
8. Т. 13 се изменя по следния начин: 
„Провеждането на пазари и тържища се допуска при осигуряване на дистанция от 

1,5 м. между сергии, маси, щандове и други, създаване на организация за еднопосочно 
движение и предотвратяване на струпване на граждани, извършване на дезинфекция на 
търговските площи и задължително спазване на въведените противоепидемични мерки“ 
 
 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. 
  

При констатиране на нарушения на въведените с тази заповед противоепидемични 
мерки гражданите могат да подават сигнали на: 

  - общинска администрация на Община Лясковец, на телефонен номер: 0619 2 20 85; 
  - органите на МВР, на телефонен номер: 0618 6 00 40/0618 6 00 41. 

 
 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, 
ОДБХ – Велико Търново, РЗИ – Велико Търново – за сведение и изпълнение. 
  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариян Паскалев – Секретар на 
Община Лясковец. 
 
 
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА - 
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 
 

Съгласувал юрисконсулт:  
         (Д. Главнова) 


