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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-676/17.11.2020 г. 

 

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 9, чл. 63в от Закона за здравето, 

чл.73 от АПК, Заповед № РД–01–655/13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, и във 

връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на 

обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична 

обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 

на Министерския съвет от 25.06.2020 г., Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020 г., 

Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския 

съвет от 28.08.2020 г.  

НАРЕЖДАМ 

 

 

I. За училищата на територията на Община Попово да се спазват заповедите на 

министъра на здравеопазването, на министъра на образованието и науката, на областния 

управител на област Търговище. 

ІІ. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, 

дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които 

провеждат присъствено обучение. 

III. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, 

образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и 

физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, 

когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни 

паралелки/групи. 

IV. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други 

обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 

човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице. 

V. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на 

личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска 

смесване на деца от различни паралелки/групи. 

VI. С цел да се ограничи разпространението на COVID–19, въвеждам следните по-строги 

противоепидемични мерки на територията на Община Попово, считано от 17.11.2020 г. до 

30.11.2020 г., включително:  

1. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 

65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30 и 16.30 часа. В посочените 

часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст. 

1.1. Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в 

съответните обекти в часовете между 8.00 и 10.00 часа и 13.30 и 16.30 ч. В посочените часове се 

допускат само лица на и над 65-годишна възраст. 
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2. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, 

занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат 

при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.  

3. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и 

състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито да се провеждат без 

публика. 

4. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и 

други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.  

5. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 4) 

могат да работят само в часовете между 06:00 и 23:30 часа. През останалите часове на 

денонощието се допускат само доставки по домовете. 

6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с 

обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят 

услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния 

обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.  

7. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически 

обекти на територията на Община Попово.  

8. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за 

еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите 

и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.  

9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична 

помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася 

за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.  

10. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за 

социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица 

по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените 

противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със 

заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените 

противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за 

контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.  

11. Преустановяват се организираните събития (празненства и др.) на закрито за 

посочения период.  

12. Препоръчвам да се ограничи дейността на ритуалните зали за сватби, кръщенета и 

погребения, а при невъзможност да се допускат до 10 души.  

13. Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период.  

14. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на 

работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), 

където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. 

15. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, 

предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между 

служителите/работещите.  

16. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, 

търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден 

по предварително изготвен график.  

17. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено 

предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които 

да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на 

изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста.  

18. Задължително носене на маски и спазване на съответната дистанция при струпване 

на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби, търговски 

обекти и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката.  



 

3/3 

 

19. Забраняват се груповите занимания в читалищата и групови самодейни изяви. 

Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки 

и дезинфекция след всяко занимание.  

20. Превозвачите на превозите от обществения транспорт се задължават да увеличат 

броя или големината на автобусите, където е възможно, с цел намаляване на гъстотата на 

лицата в обществения транспорт.  

21. Всички контролни органи в рамките на своите компетентности да осъществяват 

засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за 

изпълнението на противоепидемичните мерки.  

22. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат 

при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-

609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

 

VII. Поради разпространението на COVID-19 и вероятността широк кръг от гражданите 

на територията на Община Попово да бъдат засегнати от остра вирусна инфекция и с оглед 

необходимостта от осигуряване на живота и здравето на гражданите, настоящата заповед се 

издава по реда на чл. 73 от АПК и допускам предварителното изпълнение на Заповедта на 

основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

VIII. Заповедта да се изпрати на Началника на РУП Попово и Директора на РЗИ – 

гр. Търговище за сведение и изпълнение. 

 

IX. Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и гражданите 

на Община Попово, като се залепи на информационното табло в сградата на общинската 

администрация, да бъде публикувана на официалния сайт на общината, както и да се обяви на 

населението чрез всички местни средства за масова комуникация. 

 

X. Настоящата заповед отменя моя заповед №З-20-672/12.11.2020 г. Остават в сила 

заповед №З-20-238/19.05.2020 г. и заповед №З-26-311/18.06.2020 г. 

 

XI. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на Община Попово, пред съответния Административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

XII. Контрола и организацията на изпълнението на настоящата заповед възлагам на 

Трифон Петров Трифонов -  заместник-кмет в Община Попово. 

 

 

 

За Кмет на Община Попово 

Зам.-кмет инж. Милена Божанова, 

Съгл. зап. за заместване №З-20-675/16.11.2020 г. 

 

 


