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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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№ ОКД-19-02-5
Велико Търново, 14.03.2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията, във връзка с
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България
извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед
№ Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и Заповед № РД-01124/13.03.2020 г., на Министъра на здравеопазването
И З М Е Н Я М:
I. Заповед № ОКД-19-02-4/13.03.2020 г. на Областен управител на Област Велико

Търново, както следва:
т. I, 1. била: „Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали,
дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с
изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.“
т. I, 1. става: „Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали,
дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе
сладкарници и големи търговки центрове тип – МОЛ, с изключение на банковите и
застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения
за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно –
хигиенните изисквания, Всички търговски дейности неупоменати по-горе да функционират по
досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
т. I, 7. била: „Да се преустановят детските и женските консултации,
профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова
оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и
свижданията във всички лечебни заведения.“
т. I, 7. става: „Да се преустановят плановите детските и женските консултации,
профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова
оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и
свижданията във всички лечебни заведения.“
II. В останалата си част Заповед № ОКД-19-02-4/13.03.2020 г. на Областен управител на

Област Велико Търново остава непроменена.
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III. Кметовете на общините включени в състава на област Велико Търново и ОД на

МВР – Велико Търново да оказват пълно съдействие като създадат организация за
осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.
Заповедта да се постави на информационното табло, разположено на 2 етаж срещу
Звеното за административно обслужване на Областна администрация – Велико Търново /стая
201/, на входа на сградата и да се публикува на официалната интернет страница на Областен
управител.
Настоящата заповед следва да се сведе до знанието на кметовете на общините
разположени на територията на област Велико Търново и до директора на ОД на МВР –
Велико Търново, за сведение и изпълнение.
Контрол по отношение изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.
ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА
Областен управител на
област Велико Търново
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