ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ЗАПОВЕД
№ 243
Дългопол, 24.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето и заповед № РД-01124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното
извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и
завишения брой на лицата, завръщащи се от „рискови държави“ и с цел по-голяма
сигурност на всички граждани на територията на община Дългопол

Н А Р Е Ж Д А М:
1.Въвеждам вечерен час за всички живеещи на територията на община Дългопол от
22:00 ч. до 05:00 ч. всеки ден, считано от 25.03.2020 г. Излизането в посочения
времеви период е забранено.
2.Изключения се допускат само и единствено при неотложна необходимост/
пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, здравословни причини и др./,
като за целта се уведомява кмета или кметския наместник на съответното населено
място, а за град Дългопол - тел. 051798027 или 0885610881 - дежурен по Община,
който да ме уведомява лично.
3.Задължавам кметовете и кметските наместници на населени места да са на
разположение денонощно и да следят за изпълнението на настоящата заповед.
При установяване на нарушение, кметовете и кметските наместници на населените
места, дежурен по Община да ме уведомят, както и да уведомят РУ на МВР ПРОВАДИЯ.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете, кметските
наместници по населени места и на Неделчо Куртев – служител по „Сигурност на
информацията и ОМП".
Настоящата заповед да се постави на видно място в кметствата, да се публикува в
официалната интернет страница на Община Дългопол, да се сведе до знанието на
посочените в нея лица и да се изпрати за запознаване на РУ на МВР-ПРОВАДИЯ.
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