О Б Щ И Н А Б Е Л О В О,

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

п.к.4470, гр.Белово,ул. ”Орфей” № 4 A, тел. 03581/ 27 73; fax: 03581/ 27 70, Е-mail: kmet@belovo.eu

ЗАПОВЕД
№142/10.04.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с изпълнението на Заповед №РД-01179/06.04.2020г на министъра на здравеопазването и усложнената
епидемиологична обстановка
от разпространението COVID-19 на
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на
Народното събрание на Република България извънредно положение,
възникна задължение за община Белово за създаде организация за
функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се даде
възможност на земеделските производители за реализация на пазара на
произведената от тях продукция.
НАРЕЖДАМ:
1. Разрешавам функционирането на традиционния седмичен пазар на
територията на община Белово от 8.00ч. до 12.00ч. /провеждащ се
всяка неделя/ с цел доставка от производител от община Белово до
краен потребител/зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен
материал/ с цел предоставяне на достъп на земеделски
производители за реализация на пазара на произведената от тях
продукция;
2. Определям за разполагане на традиционния седмичен пазар на ул.
„Тодор Каблешков„ в отсечката от СУ " Ал. Иванов- Чапай" до
ВиК- Белово;
3. Търговската дейност се извършва при спазване на следните
правила:
- Спазване на дистанция от минимум два метра между
продавачите предлагащи продукция и между клиентите;
- Задължително ползване на предпазни средства от продавачите и
потребителите /маски и ръкавици /;
- Спазване на лична хигиена и дезинфекция;
- Предпазване на храните от вторично замърсяване.
4. Определям еднопосочно движение на потребителите в рамките на
пазара, на ул. „Тодор Каблешков“ Вход от страна на СУ " Ал.
Иванов- Чапай" и Изход посока ВиК- Белово;
5. Определям по двама служители от Общината или от Доброволци,
които да предоставят и осигурят контролиран достъп на
потребителите до пазара.
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на
интернет страницата на Община Белово.

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски участък
Белово, кметове по населени места на територията на Община Белово – за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам Ненка Тодорова зам.
Кмет на община Белово.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО:

/П/

/инж. КОСТАДИН ВАРЕВ /

