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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-149/09.03.2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

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

местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето  и 

Препоръка на националния оперативен щаб създаден със заповед №Р-37/26.02.2020г. на 

Министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на 

Министерски съвет на РБ на 08.03.2020г. както и заповед №РД-01-117/08.03.2020г. на 

Министъра на здравеопазването и заповед №81 от 08.03.2020г. на Областния управител на 

област Търговище 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. В детските градини и яслите на територията на Община Попово: 

 

1. Да се преустановят масовите мероприятия с деца и ученици, вкл. културни и 

спортни, както и кина. 

2. Да се повиши взискателността при провеждане на филтър на децата при приемане 

сутрин. Децата със съмнение за заболяване да не се допускат в яслите и градините. 

3. При съмнение за промяна в здравословното състояние на дете, родителите да се 

уведомят своевременно. 

4. Да се ограничи достъпът на външни лица в сградите. 

5. Да се повиши взискателността при провеждане на санитарно-хигиенните и 

противоепидемичните дейности и тези, предвидени за работа при извънредни 

условия в детските градини и ясли: 

- Почистване три пъти дневно на пода, повърхности и играчки с еднопроцентов 

дезинфекционен разтвор 

- На входа на всяка група директорите да осигурят информация, където 

помощник-възпитателите и детегледачите да отразяват дата и час на 

извършената дезинфекция, срещу подпис 

- Обработка на черджетата при входа на детските заведения с разтвор от 

дезинфектант 

- Отлагане на всички допълнителни форми в детските заведения 

- Редовно проветряване на помещенията, в които са настанени децата. 

6. Директорите да осигурят необходимите дезинфектанти за почистване на ръце и 

подови настилки. 

7. В менюто на децата да се включат достатъчно тонизиращи напитки /билков чай, 

мляко, пресни сокове, цитрусови плодове/. 

 

ІІ. На територията на Община Попово ЗАБРАНЯВАМ: 

1. Посещенията на културни мероприятия, в това число кина; 

2. Провеждането на спортни мероприятия с публика; 



 

 

3. Провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца; 

4. Пазарите в гр. Попово и населените места; 

5. Всички организирани пътувания на ученици, извън територията на Община Попово 

до второ нареждане. 

 

ІІІ. Създавам ЩАБ за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 

в състав: 

 

 Председател:  

Д-р Людмил Веселинов-кмет на Община Попово 

 

Зам.-председател: 

Зам.-кмет Трифон Петров Трифонов 

 

Секретар: 

Христо Белчев Ненов-гл. експерт в дирекция „Обща администрация” в община Попово 

 

      Членове: 

1. Ивелин Христов - Началник  на РУП Попово; 

2. Милен Пеев-Началник на РСПБЗН Попово; 

3. Николай Иванов- ССИ в Община Попово; 

4. Пламен Павлов- гражданска защита в Община Попово; 

5. Тихомир Трифонов - Директор Дирекция „МРЕТ”; 

6. Ивайло Иванов-Директор Дирекция „Обща администрация” в Община Попово; 

7. Дарина Димитрова - Директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община 

Попово; 

8. Мариан Маринов – Директор Дирекция „ФСДУС” в Община Попово; 

9. Представител на МБАЛ Попово; 

10. Кметовете на кметства и кметските наместници в Община Попово; 

 

 

ІV. При необходимост в заседанията на щаба да се включват други експерти и 

представители на институции 

 

       V. Възлагам на щаба да контролира и координира изпълнението на мерките 

разпоредени с настоящата заповед, както и указанията на националния, областния 

оперативен щаб и областния медицински съвет в област Търговище. 

 

       VІ. Кметовете и кметските наместници в Община Попово да сигнализират за 

завърнали се от чужбина лица. 

 

      VІІ. Възлагам на Управителя на МБАЛ Попово да следи за стриктното спазване на 

противоепидемичните мерки, разпоредени от РЗИ Търговище. 

 

           Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Попово, да се 

разлепи на информационното табло в сградата на общината, както и да се  сведе до 

знанието на заинтересованите лица посочени в нея, за сведение и  изпълнение. 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 


