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ЗАПОВЕД  № 75 
гр. Годеч, 10.03.2020 година 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за 
здравето, във връзка с препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед 
№ Р – 37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено 
извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед №РД-01-
117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОА-62/09.03.2020 г. на 
Областния управител на Софийска област и моя Заповед № 74/ 10.03.2020 г. за 
сформиране на общински щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки 
за предотвратяване на разпространението на коронавирус  / COVID 19/. 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  

 
I. На територията на община Годеч: 
 

1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия. 
2. Провеждането на планираните спортни мероприятия да се извършва без 

публика. 
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват 

деца. 
4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на 

открито и на закрито. 
 
II.  В общинска администрация Годеч до второ нареждане: 

 
1. Обслужването на гражданите в сградата на общинската администрация да се 

извършва само на гишета Деловодство, ГРАО и Каса при повишени мерки за 
биологична сигурност и контрол от страна на оперативния дежурен. 

2. Обслужването на гражданите в Местни данъци и такси  и в сградите на 
кметствата по селата да се осъществява при повишени мерки за биологична 
сигурност. 

3. Да се засилят задължителните хигиенни мероприятия в помещенията за 
обслужване на клиенти, като редовно се дезинфекцират бравите на вратите на 
помещенията, гишетата за обслужване на гражданите и подовете на 
помещенията. 

4. Служителите, обслужващи граждани да избягват близък контакт и да спазват 
разстояние минимум един метър. 
 



 
III. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез 

публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред 
сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места. 

 
IV.  Заповедта да се сведе до знанието на всички служители на Община Годеч 

за сведение и изпълнение. 
 
V. Копие от настоящата Заповед да бъде изпратено на Началника на РУ на 

МВР-Годеч за сведение и изпълнение. 
 

VI. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Надя Сотирова-
заместник-кмет на Община Годеч и председател на общинския щаб на Община 
Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на 
разпространението на коронавирус  / COVID 19/. 

 
VII. Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й и е със срок на 

действие до второ нареждане. 
  
 
 
 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 
 

 


