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
№184/27.05.2020г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с изпълнението на Заповед №РД-01277/26.05.2020г на министъра на здравеопазването и усложнената
епидемиологична обстановка
от разпространението COVID-19 на
територията на страната и във връзка обявената с Решение № 325 на
Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и
предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на
мерки на територията на страната
НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити
площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения,
кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито и открито,
увеселителни и игрални зали.
2. От 01.06. 2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в
т.ч занимални, клубове, детски центрове и други;
3. Разрешават
се индивидуалните и колективните спортни
занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без
публика за деца до18годишна възраст.
4. Разрешават се културно-развлекателни мероприятия (театри,
концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и
музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица
и други), при заетост на местата до30% от общия им капацитет на
закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален
капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси,
културни домове, младежки центрове,училищни салони и зали, частни
обекти, и други) според квадратурата на помещението при заетост на
местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1
човек на 4 кв.м.площ;

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.
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