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ЗАПОВЕД 

 

3 – 20 – 637 / 21.10.2020 

 

 
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 – 603 / 13.10.2020 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: 

 
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование да се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на 

образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата 

на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията 

на COVID – 19  и в съответствие с препоръките на РЗИ гр. Търговище. 

 

2. Езиковите центрове „ Училища Европа” и „ EUROSCHOOL”, както и занятията в Школа за 

изобразително изкуство „ Арт Попово” да предоставят услугите си в електронна среда , а при 

невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра и при 

спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД – 01 – 603 / 

13.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и съобразно указанията, публикувани на 

страницата на Министерството на образованието и науката. 

 

3. Центърът за подкрепа на личностното развитие да провежда своите занимания в 

съответствие с Насоките за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), 

публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. 

 

4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, изложби и други обществени 

мероприятия да се провеждат в неприсъствена ( дистанционна форма), а при невъзможност, при 

заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция до 1,5 

метра и спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със № РД – 01 – 603 / 

13.10.2020 г. 
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5. Директорите на училищата и детските градини в Община Попово да подават ежедневно 

информация на имейл obrazovaniepopovo@abv.bg при промяна в епидемиологичната 

обстановка в учебната институция, която ръководят: брой на отсъстващите ученици, учители и 

персонал, в следствие на респираторни заболявания и COVID. Училищата и детските градини, 

разположени на територията на Община Попово, следва да спазват всички противоепидемични 

мерки и предписания, дадени от РЗИ – гр. Търговище. 

 

6. Културни и развлекателни мероприятия ( театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия 

от танцовото, творческото и музикалното изкуство), организирани на територията на Община 

Попово, да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и 

открито ( в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 метра. 

 

7. Всички провеждани на територията на Община Попово колективни и индивидуални спортни 

мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито, да се провеждат 

без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при 

настаняване на зрителите, най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция 

от 1,5 метра, при заетост на местата не –повече от 50%. 

 

8. Провеждането на спортни състезания на открито в Община Попово се допуска при заетост на 

местата не повече от 50%, настаняване на зрителите, най-малко през една седалка и при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 метра. 

 

9. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни 

заведения за развлечения на закрито и на открито, намиращи се на територията на Община 

Попово, се допуска при заетост на местата не-повече от един човек на квадратен метър от 

общия капацитет. 

 

10. Групови празненства на открито и на закрито, проведени в Община Попово, ( в т.ч сватби, 

кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и при 

спазване на всички мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването и указанията на 

РЗИ – гр. Попово. 

 

11. Погребалните агенции, извършващи дейност на територията на Община Попово да спазват 

всички санитарно-хигиенни изисквания, установени в действащото законодателство и актове на 

компетентни органи; 

 

12. Обществения транспорт на територията на Община Попово да се осъществява при спазване 

на санитарно-хигиенните изисквания и всички останали противоепидемични мерки. 

 

13. В лечебните заведения за болнична помощ в Община Попово се забраняват посещенията на 

външни лица, с изключения на свижданията на пациенти в термален стадий. Забраната не се 

отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 

 

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

противоепидемичните мерки съгласно заповед № 3 – 20 – 238 б 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; 
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 - 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; 

 

15. 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 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; 

 

 16. Организацията за работа на детските ясли към детските градини и детските градини на 

територията на Община Попово да бъдат в съответствие със заповедите на министъра на 

здравеопазването, Заповед № 3 – 20 – 251 / 22.05.2020 г на кмета на Община Попово и 

указанията на РЗИ – гр. Търговище; 

 

17. Преустановяват се посещенията на пенсионерските клубове на територията на Община 

Попово, считано от 21.10.2020 г. до 05.11.2020 г. 

 

18. При изпълнение на своите правомощия създавам следната организация за контрол върху 

спазването на мерките от гражданите и организациите на територията на Община Попово: 

  - кметовете и кметските наместници да следят за спазването на противоепидемичните мерки в 

рамките на повереното им населено място. В случай, че кметовете на населените места 

констатират нарушения на разпоредените мерки, незабавно да уведомят Община Попово, 

Районно управление „ Полиция” и РЗИ- гр. Търговище; 

 - председателите на читалищата на територията на общината да създадат организация по 

спазване на противоепидемичните мерки и да не допускат струпването на посетители в 

библиотеките; 

 - служителите от Звено „ Охрана и контрол” в Община Попово да извършват проверки в 

рамките на гр. Попово относно спазването на противоепидемичните мерки; 

 - за нарушения на настоящата заповед и на разпоредените от Министъра на здравеопазването 

мерки с негови заповеди и на заповеди на Директора на РЗИ – гр. Търговище на 

правонарушителите да бъдат съставяни актове от длъжностни лица, определени с моя заповед, 

със заповед на Началника на РУ „ Полиция” и на Директора на РЗИ – гр. Търговище. 
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19. 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. 

 

20. Заповедта да се изпрати на Началника на РУП Попово и Директора на РЗИ – гр. Търговище 

за сведение. 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. Контрола върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на Трифон Петров Трифонов 

-  заместник кмет при Община Попово. 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

 
 


