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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-168/20.03.2020 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

         На основание чл. 44, ал.1, т.4 и 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, както и 

заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България извънредно положение и Препоръки на националния оперативен щаб 

създаден със заповед №Р-37/26.02.2020г. на Министър председателя на Република 

България 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. Със Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването в 

съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб за социална дистанция са 

въведени следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 

29.03.2020г., а именно: 

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и 

големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните 

офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведения за бързо 

обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания. Всички търговски дейности неупоменати по-горе продължават да 

функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните 

изисквания. 

2. Преустановяват се учебните занятия  и всички извънкласни мероприятия 

(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и 

в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда 

дистанционна форма на обучение. 

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини. 

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, 

извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и 

провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им 

форма. 

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително 

спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, 

симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес-зали и др.) 

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната 

трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това 

е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени 

противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и 



 

 

проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат 

служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. 

7. Преустановяват се плановите, детски и женски консултации, профилактичните 

прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна 

дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и 

свижданията във всички лечебни заведения. 

8. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на 

открити и закрити обществени места. 

 

II. Във връзка с въведените мерки от Министъра на здравеопазването на Република 

България въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община 

Попово до 29.03.2020г.: 

 1.Читалищата, библиотеките, пенсионерските клубове, функциониращи на 

територията на общината, включително и Дом на културата „Димо Коларов”, както и 

съставите за художествена самодейност, да преустановят своята дейност. 

 2. Забранява се извършването на търговска дейност на открито в гр. Попово в това 

число и на Кооперативен пазар гр. Попово, както и в населените места на територията на 

общината. Забраната влиза в сила от 00:00 ч. на 22.03.2020 г. 

3. Търговски и производствени обекти, които не преустановяват дейността си, 

следва да я осъществяват при спазване на разпорежданията на Националния щаб и 

заповедите на Министъра на здравеопазването. 

4. Всички управители на търговски обекти, в т.ч. търговски вериги, банки и други 

ведомства, работещи с клиенти, за които дейността не се преустановява, да създадат 

организация за дезинфекция по няколко пъти на ден на клиентските пространства и 

всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и колички за пазаруване, 

парапети, ескалатори, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, 

банкомати и вендинг автомати. Да се въведе пропускателен режим в търговските обекти и 

да се вземат мерки за снабдяването на работниците и служителите със средства за 

дезинфекция и други предпазни средства – ръкавици, маски и др.  

5. Обществения превоз на пътници да се изпълнява в редуциран обем, съгласно 

Приложение № 1 към настоящата заповед. В автобусите и такситата да бъдат въведени 

засилени санитарно-хигиенни мерки. 

6. При възникване на спешна необходимост кметовете и кметските наместници на 

населените места на територията на Община Попово да организират превоза на 

нуждаещите се лица с лични автомобили. Разходите за извършените превози са за сметка 

на Община Попово. Изплащането става след представяне на заверен пътен лист. 

 

III. Отворени за потребителите остават: 

- ЗЗСУ-ДСП гр. Попово (общински стол) 

- 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” 

1. Услугите да бъдат предоставяни при строго спазване на всички противоепидемични 

мерки и предписания дадени от РЗИ-Търговище, като задължително се създаде 

организация на работния процес. 

2. Ръководителите на социалните услуги да разясняват подробно на потребителите и 

техните близки мерките по превенция. Близките на настанените лица да получават 

информация от Директорите на социалните услуги. 

 

IV. При обредите, извършвани в общинските ритуални зали да се осигури минимално 

присъствие на заинтересовани лица като се осигури и по-голям интервал и дистанция до 

разположените в съседство граждани. 

 



 

 

V. Погребалните агенции при извършване на погребения да спазват всички санитарно-

хигиенни изисквания, установени в българското законодателство и актове на компетентни 

органи.   

 

VI. Настоящата заповед влиза в сила от 19.03.2020 г., с изключение на срока по Раздел II, 

т. 2. и отменя моя Заповед № З-20-160/13.03.2020 г.  

 

VII. Телефони, на които могат да бъдат подадени сигнали за нарушения на разпоредбите 

на настоящата заповед са: 

- 0608/42610 – Оперативен дежурен по обществен съвет за сигурност на община 

Попово. 

- 0608/42507 - Районно управление „Полиция” –гр. Попово 

- 0601/64001 – Регионална здравна инспекция – Търговище (РЗИ – Търговище) 

 

 

VIII. Възлагам контрола и координацията по изпълнението на мерките, разпоредени с 

настоящата заповед на Трифон Петров Трифонов – зам.кмет по сигурността в Община 

Попово 

 

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

община Попово, като се залепи на информационното табло в сградата на Общинска 

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

обяви на населението чрез всички местни средства за масова комуникация. 

 

 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 


