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    На основание Закона за отбраната ("Служебен вестник на РС" № 116/07, 88/09 - др. закон,
104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18), чл. 41 ал. 4, чл. 43 от Закона за намаляване на риска от
бедствия и управление при извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", № 87/2018 г.),
чл. 13, чл. 46а, чл. 73, чл. 81. ал.1. точка 9, ал. 2, ал. 3, ал. 4. и чл. 85. ал. 1. точка. 10. Закон
за защита на населението от инфекциозни болести ("Служебен вестник на РС", № 15/2016,
68/2020 и 136/2020), чл. 14.  от Указ за мерките за  превенция и контрол на инфекциозна
болест  КОВИД-19  ("Служебен вестник  на  РС",  № 151  /  2020-3,  152/2020-4,  153/2020-46,
156/2020-6, 158/2020-3, 1/2021-3), Указ за изменение и допълнение на Указа за мерките за
превенция и потискане на  инфекциозна болест КОВИД-19 ("Служебен вестник на РС" №
1/2021  г.),  Решение  на Кмета  на  общината  за  обявяване  на  извънредна  ситуация  на
територията на община Цариброд № 82-21/2020-16 от 02.11.2020г., чл. 4.  от Решението за
образуване на общинския щаб за извънредни ситуации на територията на община Цариброд
(Служебен вестник  на  община  Цариброд,  № 41/2020  г.),  на  телефонно  заседание,
проведено на 12.01.2021 г.  общинският  Щаб за извънредни ситуации в община  Цариброд,
въз основа на оценката на актуалната епидемиологична обстановка в община  Цариброд,
прие следната:

З  А  П  О  В  Е  Д

1. По изключение от точка. 6. и точка. 7. на Заповед № 06-175 / 2020-17/1 от 22.12.2020 г., в
периода от 12 януари 2021 г. докато се налага от епидемиологичната обстановка, работното
време на  съоръженията,  изброени  в  параграфи от  а)  до  е)  е  ограничено,  така  че  тези
съоръжения да могат да работят всеки ден от 05.00 до 20.00 часа:
а) обекти, в които се извършват дейности в областта на търговията на дребно (търговски и
други магазини и места, предназначени за продажба)

б)  съоръжения, в които се извършва дейността по предоставяне на услуги в областта на
ресторантьорството, която включва продажба на храни и напитки (ресторанти,  кафенета,
барове, клубове и др.), на които не е разрешено пряко изпълнение на музика (музика на
живо ), а след 17.00 часа не се допуска музика под каквато и да е форма,
в)  съоръжения, в които дейността по предоставяне на услуги се извършва в закрити или
открити търговски центрове и подобни обекти, в които се извършват дейности в областта на
търговията  на  дребно  и  организиране  на  специални  и  класически  хазартни  игри
(букмейкъри, игрални зали и др.) ,

г)  съоръжения,  в  които  дейността  по  предоставяне  на  занаятчийски  и  други  услуги  се
извършва  при  пряк  и  продължителен  физически  контакт  с  ползвателя  на  услугата
(козметични салони, фризьорски салони, салони за красота),
д) съоръжения, в които се извършват дейности в областта на културата, което предполага
едновременно  присъствие  на  няколко  лица  в  едно  и  също  пространство  (театри,  кина,
музеи, галерии) и

е)  съоръжения,  в които  се извършват дейности  в областта  на спорта,  което предполага
едновременно присъствие на няколко лица в едно и също помещение или продължителен
директен  контакт  с  ползвателя  на  услугата  (фитнес  центрове,  фитнес  зали  и  други
съоръжения, предназначени за спорт и отдих, и др.)

2. Ограничението на работното време, посочено в т. 1 от тази  Заповед, не се прилага за
съоръженията, изброени по-долу от а) до з):
а) аптеки,

б)  бензиностанции  при  извършване  на  дейности  по  продажба  на  горива,
в) търговски, ресторантьорски и други обекти, които доставят храна, които могат да работят
извън работното време, посочено в т. 1 от тази Заповед,  както  и  в  събота  и  неделя,
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г)  търговски и други магазини и  места,  предназначени  за продажба,  където се продават
хранителни продукти, които могат да работят до 21 часа, както и в събота и неделя,

д) самостоятелни обекти за търговия на дребно, в които търговията по правило се извършва
по такъв начин, че клиентът да не влиза в обекта (киоски, т.е. павилиони), които могат да
работят до 21.00 часа, както и в събота и неделя,

 е) театър, кино, музеи, галерии и др., които могат да работят до 21 часа, както и в събота и
неделя,
д) ресторанти в хотели и други места за настаняване (категоризирани и некатегоризирани),
в които могат да се предоставят хранителни услуги само на гости, т.е. само на лица, които
са регистрирали престой в тези видове настаняване не по-късно от 21.00 часа, както и в
събота и неделя
 ,
з)  всички други магазини,  съоръжения и места (обущарски,  шивашки,  дърводелски и др.
магазини,  услуги,  технически  прегледи  и  др.),  в  които  се  извършват  услуги, за  които
присъствието  на  потребителя  не  е  задължително  или  присъствието  и  контактът  с
ограничена продължителност, който може да работи в събота до 17.00ч.

3.  Комуналният  инспектор  на  Общинска  администрация  на  Община  Цариброд е
упълномощен  да  разпореди  изпразването  на  обекта,  т.е.  района,  в  който  е  настъпило
нарушението на предвидените с тази Заповед мерки.

Комуналният инспектор на Общинска администрация на Община Цариброд е упълномощен
да  забранява  извършването  на  дейности  в  обекта,  т.е.  в  района,  където  е  нарушена
мярката,  предвидена от  закона и тази заповед,  докато компетентният орган предприеме
предписаните мерки, най-много 72 часа.

На юридическо  лице се налага глоба в размер  на 150 000,00 динара  за неспазване на
мерките от т. 1. и  т. 2. от тази  Заповед, ако нарушението на тези мерки бъде  повторено,
юридическото  лице  се  наказва  с  глоба  в  размер  на  250  000,00  динара.
На отговорното лице в юридическото лице ще бъде наложена глоба в размер на 50 000,00
динара  за  неспазване  на  мерките  от  т.  1.  и  т.  2.  от  тази  Заповед.
Глоба в размер на 30 000,00 динара ще бъде наложена на главния корона надзирател, ако в
обекта,  за  който  е  компетентен  да  контролира,  се  установи  неспазване  на  мерките,
предписани с тази Заповед.

Предприемач ще бъде глобен в размер на 50 000,00 динара за неспазване на мерките от т.
1. и т. 2. от тази заповед.

4. Инспекционният надзор по прилагането на мерките по чл.46а от Закона за защита на
населението от инфекциозни болести ("Служебен вестник на РС", № 15/2016 г., 68/2020 г. и
136/2020 г.), се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 73 от Закона за защита на
населението от инфекциозни болести („Държавен вестник  на РС“  бр.  15/2016,  68/2020 и
136/2020).
5. Настоящата заповед влиза в сила от 12.01.2021 г. и поражда правно действие според
изискванията на епидемиологичната обстановка.

№ 06-5/2021-17/1
Дата: 12.01.2021 г.

                                                    КОМАНДЪР НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИ
                                                                                    Владица Димитров, с.р.
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