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СЪОБЩЕНИЕ: 

 

Във връзка с въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България със Заповед №РД – 01 – 173/18.03.2021 г. 

напомням:  

  

 1. По отношение на функционирането на кооперативен пазар гр. Попово действат 

противоепидемичните мерки съгласно заповед № 3-20-238/19.05.2020 г. : 

- да се поставят информационни табели за спазване на мерките, свързани с ограничаване 

на разпространението на COVID – 19; 

 - да се въведат заграждения чрез сигнални ленти на минимум 50 см. от щандовете за 

продукция по начин, който да не позволява струпването на хора и достъп на потребителите до 

стоката; 

 - да се въведе еднопосочно движение в рамките на пазара, в посока от изток към запад, 

като за изходи ще се използват тези, разположени от север и от юг; 

 - да се осигурят лица от общинска администрация Попово, които да предоставят и 

осигурят контролиран достъп на клиентите до пазара; 

 - да се осигури спазването на дистанция от минимум 1,5 метра между всички участници 

в търговския процес – продавачи, клиенти и други лица, които посещават пазара; 

 - да се ползват предпазни средства от продавачите и потребителите; 

 -  да се спазва лична хигиена и дезинфекция; 

 - да се предпазват предлаганите стоки от вторично замърсяване при предлагането им 

като не се допуска пряк достъп на потребителите с предлаганата стока. При невъзможност 

продукцията да се покрие с прозрачен найлон; 

 - на търговците се позволява да използват за излагане на стоката си само щандовете и 

скарите, разположени пред тях. Всякакви други нестандартни елементи за излагането им да 

бъдат премахнати; 

 

2. По отношение на традиционния за град Попово петъчен пазар, провеждан на 

открито, действат противоепидемичните мерки, съгласно заповед №З-20-311/18.06.20 г.: 

- да се въведе еднопосочно движение в рамките на пазара, в посока от север към юг; 

           - да се поставят информационни табели за спазване на мерките свързани с ограничаване 

на разпространението на COVID-19, които да включват най-малко информация относно 

задължението за спазване на физическа дистанция от 1.5 м. между лицата, спазване на 

хигиенните изисквания, правилата за придвижване и схемата за придвижване ; 

 -  да не се допуска струпването на множество хора на малко разстояние едни от други, 

като се осигурява физическа дистанция от 1.5м. между лицата, които не са от едно семейство. 

 - лицата, обслужващи клиенти задължително използват защитна маска за лице или 

предпазен шлем, ако обслужването на клиента налага разстояние по-малко от 1.5м.; 

 - всеки търговец е длъжен да осигури наличие на дезинфектиращо средство за ръце; 

 - да се въведе еднопосочно движение в рамките на пазара ; 

 -  да се спазва лична хигиена и дезинфекция от страна на търговците и клиентите; 

 - да се осигури разстояние между отделните обекти (сергии) от най-малко метър и 

половина; 

 
 

 


