
 

 

 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-01-94 
 

гр. Николаево, 23.03.2020 г. 
 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с обявеното с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение, и Решения на 

създаденият с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. за борба с COVID-19 Общински 

кризисен щаб, взети на заседанието му на 23.03.2020 г,  

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

1. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ЗАБРАНЯВА ползването на вендинг машини за 

кафе и топли напитки и вендинг машини за студени напитки и храни (вендинг автомати), 

монтирани на открити и закрити площи. Същите да бъдат изключени от ел. захранване от 

собствениците им. В случай на констатирано неизпълнение, на собственика на вендинг 

машината ще бъде наложена глоба в размер на 200,00 лв. (двеста лева). 

Организацията по запечатване на машините възлагам на Стайко Петков – заместник-

кмет на община Николаево. 

 
2. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ЗАБРАНЯВА консумацията на храни и напитки 

на място вътре в хранителните магазини на територията на община Николаево, както и в 

зоната навън около сградите на хранителните магазини. В случай на констатирано 

нарушение на лицата ще се налагат глоби както следва: 

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева) 

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева) 

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева) 

 
3. ОПРЕДЕЛЯМ ГЛОБИ при нарушаване забраните в мои заповеди № РД-01-78 

/ 13.03.2020 г., № РД-01-80 / 13.03.2020 г., № РД-01-81 / 16.03.2020 г. и РД-01-89 / 
20.03.2020 г. както следва:   

– при първо нарушение – 20,00 лв. (двадесет лева) 

– при второ нарушение – 50,00 лв. (петдесет лева) 

– за всяко следващо – по 100,00 лв. (сто лева) 

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата 

на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, 

в ЦАО и в кметствата в общината.  

  

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Полицейски участък – Гурково 

ресорния заместник-кмет, кметовете на кметства и представителите на Общинския 

кризисен щаб, назначен с моя Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. 

 
НИКОЛАЙ КЪНЕВ  
Кмет на Община Николаево 
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