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ЗАПОВЕД 
 

№ 1672 

12.11.2020 г. 

гр. Велинград 

Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за 

удължаване на срока на срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 

май 2020 г. извънредна епидемиологична обстановка, удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 

2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 

2020 г., в изпълнение на Заповед № РД-01-651/11.11.2020г. на Министъра на здравеопазването 

и решение на Общински щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID-

19 на територията на община Велинград, прието на проведеното заседание на дата 11.11.2020 

г. и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.60 и чл. 73, ал. 1 от АПК, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Всички ученици от пети до дванадесети клас, на територията на община Велинград, да 

преминат към обучение от разстояние в електронна среда, считано от 13.11.2020 г. до 

22.11.2020 г., включително. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: 

С оглед опазване на живота и здравето на населението на община Велинград и 

предприемане на мерки за ограничаване на епидемичното разпространение на COVID-19 . 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на директорите на училища в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и на всички заинтересовани лица от 

Марияна Зинкова-Шенкова – началник-отдел „ХСД” при община Велинград. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Велинград. 

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ   /П/ 

Кмет на община Велинград 

 

 

Съгласувал: 

Тодор Янков       Изготвил:  

секретар на община Велинград     Ат. Вецов - ст. експерт в д-я „МП” 
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