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ЗАПОВЕД 

 

№З-20-150/09.03.2020 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 общинска администрация Попово до второ нареждане: 

 

1. Да се преустанови достъпа до служителите и помещенията в сградата на  общинска 

администрация Попово, с изключение на „Центъра за административни услуги и 

информация”, салона на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Попово и 

Дирекция ТСУА, където гражданите да се обслужват при повишени мерки за 

биологична сигурност. 

2. Да не се допускат лица с видими признаци на заболяване /хрема, кашлица и др./  в 

сградата на общината. 

3. Да се засили хигиенно-санитарния контрол в сградата на общината, като 

хигиенистите в община Попово дезинфекцират бравите на вратите, плотовете на 

бюрата, парапетите на стълбите, крановете на мивките и подовете на стаите и 

коридорите.  

II. В ЗЗСУ-ЦСРИ гр. Попово 

1. Да бъдат спрени груповите занятията с потребителите на ЦСРИ гр. Попово 

2. Специалистите да провеждат единствено индивидуални консултации, като 

се избягва присъствие на повече от един потребител при специалист и не 

повече от трима потребители на територията на ЦСРИ в един и същи час.  

3. Да не се допускат външни лица на територията на ЦСРИ Попово. 

4. Да се извършва дезинфекция на под и работни повърхности на три пъти 

дневно – от 09:00ч. – 12:00 ч. – 15:00ч.  

5. Да не се допускат лица (потребители и персонал), с видими признаци на 

заболяване (хрема, кашлица и др. ) на територията на ЦСРИ.  

6. Служителите да носят предпазни маски в рамките на работния ден – от 

08:00ч. до 16:00ч.  
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III. За ЗЗСУ-ДСП гр. Попово (общински стол) 

1. Работниците и служителите да носят предпазни маски в рамките на работния 

ден. 

2. Работници и служители с признаци на заболяване (хрема, кашлица и др.) не се 

допускат на работа. 

3. Дезинфекция на под и работни повърхности да се извършва минимум три пъти 

на ден.  

4. Забраняват се масови мероприятия на територията на обекта. 

5. Забранява се достъпа на външни лица в обекта. 

6. Автомобилите на ДСП да се дезинфекцират ежедневно. 

 

IV.  Директорите на: Звено „ЦНСТ на деца и младежи с увреждания”, Звено за 

социални услуги за възрастни с умствена изостаналост,  Звено „ЦНСТ за 

деца/младежи без увреждания и център за обществена подкрепа” да разработят 

правила за ограничаване на достъпа до сградите на центровете, както и да се 

засилят хигиенно-санитарните дейности.  

 

V. Контролът  по изпълнението  на заповедта възлагам на Трифон Петров Трифонов-

зам.-кмет в Община Попово. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на директорите на дирекции в общината, директорите 

на звената по заповедта, управителя на ЗЗСУ, както и Звено „Охрана и контрол” и 

домакина на Община Попово за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 


