
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 aurkovo obs@abv.bQ

З А П О В Е Д

№ 3-....'..../17.03.2021 г. 
гр. Гурково
419

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-01-51/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на мерки на
територията на Република България, във връзка с разпространението на коронавирус COVID -  
19 и докладна записка от Директора на ДГЛатинка"- гр.Гурково с вх.№ К-963/17.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М :
I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община 

Гурково, считано от 18.03.2021 год. до 31.03.2021 г ., вкл.:
1. Преустановяват се занятията и обучението за всички възрастови групи в ДГ „ Латинка” 

-  гр.Гурково и филиала в с.Паничерево, общ.Гурково.
2. Да се извърши крайна дезинфекция на всички помещения в посочените детски 

заведения.
3. Директорът на ДГ „Латинка” да осигури ползването на платен годишен отпуск на 

персонала на детските заведения.
II. . Заповедта да се доведе до знанието на членовете на общинския кризисен щаб, 

създаден с моя Заповед № 3-143/13.03.2020 г. изменена и допълнена със заповед № 3- 
161/21.03.2020 г., кметовете и кметските наместници, Директора на ДГ „Латинка” -  гр.Гурково 
за уведомяване на родителите, изпълнение и контрол.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на РЗИ- Стара Загора и РУО -  Стара Загорра.
Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Гурково 

http://qurkovo.bq/paqe/covid-19-324-l.htm l и на таблата за обяви в населените места.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Тотка Петкова -  заместник -кмет 

„ Хуманитарни дейности” на община Гурково.
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