
 

О Б Щ И Н А  С Т А Р А  З А Г О Р А 
 
 

ЗАПОВЕД 

№ 10-00-1149/10.04.2020 г. 

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното 

управление и местната администрация и т.5 от Заповед № РД-01-179/06.04.2020г. на 

Министъра на здравеопазването, във връзка с усложнената епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с 

Решение от 13.03.2020г. извънредно положение, удължено с Решение от 03.04.2020г. от 

Народното събрание на Република България 

 

ОТМЕНЯМ: 

1. Заповед № 10-00-755 от 20.03.2020г., в частта, относно преустановяване 

дейността на всички кафе-автомати и вендинг машини на територията на Община 

Стара Загора, считано от 21.04.2020г. На клиентите, на кафе-автомати и вендинг 

машини да бъдат осигурени ръкавици. 

В останалата си част Заповед № 10-00-755 от 20.03.2020г., остава непроменена. 

2. Безплатното паркиране в границите на „Зелена зона“, считано от 21.04.2020г. 

 

          ИЗМЕНЯМ: 

   Заповед № 10-00-725 от 13.03.2020г., в частта, както следва: 

1. „ - спирам за срок от един месец посещенията на всички културни институции 

– музеи, библиотеки, куклен театър, драматичен театър и опера“; 

да се чете: 

 „- спирам посещенията на всички културни институции – музеи, библиотеки, 

куклен театър, драматичен театър и опера, до отмяната извънредното положение, 

обявено с Решение от 13.03.2020г. от Народното събрание на Република България“; 

 

 

 



 

2. „-  да се преустановят посещенията на децата в детски ясли и детски градини 

до 29.03.2020г.“; 

да се чете: 

„-  да се преустановят посещенията на децата в детски ясли и  детски градини, до 

отмяната извънредното положение, обявеното с Решение от 13.03.2020г. от Народното 

събрание на Република България“; 

В останалата си част Заповед № 10-00-725 от 13.03.2020г. остава непроменена. 

 

  Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници на 

територията на Община Стара Загора, Заместник кметове, Секретар на Община Стара 

Загора и на Директор на ОД на МВР - Стара Загора – за сведение. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на Община Стара 

Загора чрез средствата за масово осведомяване, чрез официалната интернет страница на 

Община Стара Загора – www.starazagora.bg 

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на секретаря на Община 

Стара Загора. 

 

ЖИВКО ТОДОРОВ /П/ 

Кмет на община Стара Загора 

 

 


