
 
 

 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-111 

 

гр. Николаево, 13.04.2020 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ,л. 4 

и ал. 5 от ЗЗ, Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, 

изменена и допълнена със заповеди № РД-01-131 / 17.03.2020 г., № РД-01-139 / 19.03.2020 

г., № РД-01-144 / 22.03.2020 г., № РД-01-154 / 26.03.2020 г., РД-01-168 / 30.03.2020 г., РД-

01-169 / 31.03.2020 г., № РЗ-Д-01-172 / 02.04.2020 г., № РД-01-195 / 10.04.2020  г. и № РД-

01-197 / 11.04.2020 г., обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. 

България извънредно положение и с оглед необходимостта от предприемане на 

допълнителни по-строги мерки за осъществяване на превенция за разпространението на 

коронавирусната инфекция COVID-19 на територията на Община Николаево,  

 

Н А Р Е Ж Д А М:  
 

1. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места 
(в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, 

манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.) са длъжни да имат поставена 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, 

покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени 

места са и местата и пространствата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за 

обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени услуги). 

 

2. Заповедта е в сила в срок до 26.04.2020 г. включително. 

 

3. За нарушаване разпоредбата по т. 1 от настоящата заповед, виновните лица да се 

наказват с глоба, както следва: 

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева), 

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева), 

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева) 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички граждани, като се обяви 

публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на 

информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.  

  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково, 

ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства и представителите на Общинския 

кризисен щаб, назначен с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г., допълнена със Заповед №  

 

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ 

Кмет на Община Николаево 
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