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ЗАПОВЕД 

 

№ З-20-238/19.05.2020 г. 

 

 

 

     Настоящата заповед се издава в изпълнение на задължението ми като кмет на 

община Попово да организирам, създам условия и изпълня разпоредените временни 

противоепидемични мерки от Министъра на здравеопазването като не превишавам 

правомощията си по Закона за здравето. Противоепидемични мерки съгласно Закона за 

здравето могат да бъдат предприемани само от компетентни за това органи. Същата 

следва да се тълкува в смисъл   и във връзка с разпоредени мерки  свързани с 

разпространението на Covid-19 както и с оглед опазването живота и здравето на 

гражданите на община Попово.     Заповедта се основава в голямата си част на заповедите 

издадени от министъра на здравеопазването с оглед недопускане на повторения и 

противоречия между приетите административни актове на местно ниво издадените такива 

на централно ниво. В случай на противоречие между тях и издадените на централно ниво 

заповеди имат превес. По този начин се осигурява по-голяма яснота по отношение на 

приложимите противоепидемични мерки.                                                                                                                             

         На основание чл. 44, ал.1, т.4 и т.8 и 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация,  чл.63в от Закона за здравето  във връзка с отмяна на 

обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 

извънредно положение свързано с разпространението на Covid-19 и обявената с Решение 

№325 на Министерски съвет на РБ от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, 

както и издадените в тази връзка заповеди от Министъра на здравеопазването №№РД-01-

268 от 15.05.2020г. и РД-01-262 от 14.05.2020г. за въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на Република България и  чл.60 и  чл.73 от 

Административнопроцесуалния кодекс  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Информираност 

 

1. Актовете,  с които се разпореждат противоепидемични мерки от компетентните органи 

свързани с Covid-19 са публикувани съгласно чл.63 буква „а“ от Закона за здравето на  

интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на интернет страницата на  

РЗИ гр. Търговище. Актовете на кмета на община Попово  се публикуват на интернет 

страницата на община Попово, на  информационното табло за обяви  и съобщения в 

сградата на общината както и  по друг подходящ начин. 

 

2. Социалните медиатори и здравния медиатор към община Попово при необходимост да  

провеждат разяснителни кампании  на гражданите в рамките на общината с оглед 

превенция при разпространението на болестта.   

 



 

 

 

 

           II. Изпълнение на разпоредените временни противоепидемични мерки от 

Министъра на здравеопазването на територията на община Попово 

 

1. 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”  

  

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

мерки и предписания дадени от РЗИ-Търговище. 

 

3. 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. 

 

4. В помощ на лежащо болни, трудноподвижни, самотно живеещи лица от гр. Попово, 

които нямат близки на територията на гр. Попово да продължи да се извършва  услугата 

по  закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства при условията 

и реда на моя заповед №З-20-179/25.03.2020 г. 

 

5. Кметовете и кметските наместници в населените места да оказват съдействие при 

спешна необходимост от закупуване на лекарства и хранителни продукти на населението 

в населеното място. 

 

6. При обреди, извършвани в общинските ритуални зали да се спазват всички мерки 

разпоредени от Министъра на здравеопазването относно организирани събирания 

съответно на открито или закрито.  

 

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

хигиенни изисквания, установени в българското законодателство и актове на компетентни 

органи. 

 

8. Обществения транспорт с автобуси на територията на община Попово да се 

осъществява при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и всички останали 

противоепидемични мерки.  

 

9. По отношение на функционирането на кооперативен пазар гр. Попово,  

 

- 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 не позволява струпването на хора 

и достъпа на потребителите до стоката съгласно приложение №1 - 

неразделна част от заповедта; 

- Да се въведе еднопосочно движение в рамките на пазара, в посока от изток 

към запад, по начина, описан в приложение №1- неразделна част от 

заповедта, като за изходи ще се използват тези разположени от север и от 

юг. 

- Да се осигурят лица от общинска администрация Попово, които да 

предоставят и осигурят контролиран достъп на клиентите до пазара и 

спазването на реда в рамките на неговите граници. 



 

 

- Да се осигури спазването на дистанция от минимум 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 предпазят предлаганите стоки от вторично замърсяване при 

предлагането им като не се допуска пряк достъп на потребителите с 

предлаганата стока.  При възможност 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 и да бъдат премахнати. 

 

 

 

 

III. Контрол върху спазването на противоепидемичните мерки 

 

 

1. Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, считано от 14.05.2020г. да бъдат спазвани на територията на община 

Попово всички противоепидемични мерки въведени от Министъра на здравеопазването и 

от Директора на РЗИ гр. Търговище, съгласно правомощията дадени им със Закона за 

здравето. 

 

2. 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; 

Изпълнителите към Пенсионерските клубове да подпомагат кмета на населеното 

място по дейността свързана с контрола върху спазване на мерките. 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 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. 

 

III. Телефони за нарушения на разпоредбите на настоящата заповед, както и на 

противоепидемичните мерки разпоредени от Министъра на здравеопазването са: 

- Оперативен дежурен по Обществен съвет по сигурност на община Попово-

0608/42610 

- Районно управление Полиция Попово – 0608/ 42507 

- РЗИ гр. Търговище – 0601/64001 

 

 



 

 

Настоящата заповед отменя действието на мои заповеди №№З-20-168 от 20.03.2020г., З-

20-169 от 19.03.2020г., З-20-171 от 20.03.2020г., З-20-210 от 28.04.2020г., З-20-219 от 

04.05.2020г., З-20-191 от 09.04.2020г., З-20-181 от 27.03.2020г.,  З-20-176 от 24.03.2020г., 

№З-20-189 от 07.04.2020г. , Раздел I и II от заповед №З-20-149 от 09.03.2020г. 

 

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

бъдат засегнати от острата 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 й изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 

 

 

IV.  Заповедта да се изпрати на Началника на РУП Попово и Директора на РЗИ, за 

сведение. 

       

V. 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. 

 

VI. Контролът върху изпълнението на настоящата заповед възлагам на Трифон Петров 

Трифонов – заместник кмет в Община Попово. 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
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