
ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. "Княз Ал. Батенберг" 3 
тел.: КМЕТ - 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail qurkovo obs(5)abv.ba

З А П О В Е Д

,11№ /01.03.2021 г.
гр. Гурково

На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 
Решение № 72 на МС от 26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 
от 14.05.2020 го. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с 
Решение № 378 на МС от 12 юни 2020 г. , Решение № 418 от 25.06.2020 г. на МС , Решение 
№ 482 от 15.07.2020 г. на МС, Решение № 525 на МС от 30.07.2020 , Решение № 609 на МС 
от 28.08.2020 г. ,Решение № 673 на МС от 25.09.2020 г. и Решение № 855 на МС от 
25.11.2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра на 
здравеопазването за въвеждане на мерки на територията на Република България във 
връзка с разпространението на коронавирус COVID - 19

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Изменям и допълвам моя заповед № 3-44/29.01.2021 г. за въвеждане 
временни противоепидемични мерки на територията на Община Гурково , както 
следва:

т. 2. Се отменя.
т. 3. Се изменя така: Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, 

образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически 
и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, 
носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и 
дезинфекция;

т. 5. Се изменя така: Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, 
конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в 
присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в 
което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м, носене на 
защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и 
дезинфекция;

т. 10 се изменя така: Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на 
на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, 
бар-вариете и нощни барове, се допускат при при използване на не повече от 50% от 
капацитета им, не повече от 6 човека на маса и носене на защитни маски за лице от 
персонала и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 часа.От 
01.04.2021 г. се допускат и посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар- 
вариете и нощни барове .

т. 11 се изменя така: Посещенията в игралните зали и казина се допускат при 
използване на не повече от 50 % от капацитета им, носене на защитни маски за лице от 
персонала и посетителите и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 23.00 
часа .

Настоящата Заповед и заповед № РД-01-132/26.02.2021 г. на Министъра на 
здравеопазването да се оповести публично на интернет страницата на Община Гурково 
http://aurkovo.ba/paae/covid-19-324-l.html и на таблата за обяви в населените места.

http://aurkovo.ba/paae/covid-19-324-l.html


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тотка Петкова -заместник -кмет 
„ Хуманитарни дейности" на община Гурково.
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