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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 

З А П О В Е Д 

 
РД №409 

 
гр. Копривщица        28.10.2020 година 

 

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №РД-01-

626/27.10.2020 година на Министър на здравеопазването, 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

 Кооперативния пазар в град Копривщица да се организира, съобразно 

спецификата при епидемиологична обстановка, както следва: 

1. Определям място за поставяне на сергии от земеделски производители с 

разрешително,  от моста срещу община Копривщица до пицария „Копривщица”. 

2. Право да продават на пазара имат само регистрирани земеделски 

производители с продукти от лично производство. 

3. Сергиите да бъде разположени на разстояние една от друга минимум 4 

метра. 

4. Да се постави знак за затваряне на бул.”Хаджи Ненчо Дончев” (от моста 

срещу община Копривщица до пицария „Копривщица”) и представител от общината 

Копривщица да пропуска хората, само в една посока като връщането е през парка 

към ул.”Любен Каравелов” или през мостчето срещу двора на СУ „Любен Каравелов”. 

5. Всички потребители и продавачи трябва да са с лични предпазни средства 

(маски, шалове, шлемове и ръкавици). 

6. Да не се допускат на пазара хора без горепосочените предпазни средства. 

7. От южната страна бул.” Хаджи Ненчо Дончев” да се затвори и всички, които 

искат да влязат на пазара, да минават през парка и влизат от долната (северна) 

страна на булеварда. 

8. Търговците да предприемат мерки за предпазване на храните от вторично 

замърсяване при предлагането им. 

9. Да не се допуска струпване на хора и разстоянието между тях да бъде 

минимум 2 метра.  

10. Служителите от ОП „Копривщица” да извършат необходимото 

дезинфекциране на пазара преди неговото отваряне и след неговото затваряне. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Гл.специалист „Наеми” и 

директора на ОП „Копривщица” за сведение и стриктно изпълнение.  

 

 

 

 

      Кмет на община Копривщица: 

      Бойка Рашкова Дюлгярова  

 
       
 

 
 


