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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

След усложняване на обстановката в страната и с цел предотвратяването на  

разпространение на коронавирус Ви уведомявам, че в защита на Вашето здраве и живот 

ръководството на община Неделино разпорежда следните мерки 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО: 

• Да бъдат преустановени учебните занятия в училищата и учебните 

заведения; 

• Преустановяват се посещенията на деца в детските ясли и детски градини 

• Да бъдат преустановени всички масови мероприятия, спортни 

мероприятия, както и използването на спортните комплекси; 

• Затварят се за външни посетители всички културни институции, 

читалища и сгради, както и местата за провеждане на танци и репетиции; 

• Да бъдат затворени за външни посетители ЦОП, ЦНСТПЛФУ, ЦСРИ и 

ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ; 

• Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и 

закрито /включително мевлиди, госки, курбани, сватби, чествания и др./; 

• Всички превозвачи изпълняващи автобусни линии да създадат 

организация за превенция на служителите и ежедневна цялостна 

дезинфекция на превозните средства; 

• Всички управители на търговски обекти, банкови клонове и др. работещи 

с клиенти да създадат организация за дезинфекция на клиентските 

пространства, плотове, дръжки на врати и др; 

• Да се преустановят пазарните дни на територията на общината; 

 

В АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ : 

 

• Въвеждам стриктен пропускателен режим; 

• Служителите работещи в Местни данъци и такси и Деловодство да 

обслужват гражданите при повишени мерки за сигурност; 

• Да се закупят необходимите количества дезинфектанти за повърхности и 

ръце на спиртна основа; 

• Ежедневно най-малко по 3 пъти на ден да се извършва дезинфекция на 

подове и повърхности /дръжки на врати, мивки, кранове и др./; 

• Служителите и работниците в Общинска администрация Неделино, в това 

число и второстепенните разпоредители на бюджетни средства да бъдат 

пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи 

симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и 

отпадналост незабавно да се обръщан към личните лекари, най-напред с 

обаждания по телефона; 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


• Кметовете на населените места и служителите от Общинска 

администрация незабавно да докладват при получаване на данни за лица 

завърнали се от държави с разпространение на коронавирус и най-вече от 

Италия, Китай, Южна Корея и Иран; 

• Ограничава се приема на граждани в Общинска администрация, като се 

отменят приемните дни, а тези услуги, които могат да бъдат извършвани 

online да се осъществяват електронно; 

 

 

Като кмет на община Неделино Ви благодаря за разбирането, отговорното и 

професионално отношение. Разпоредените мерки се отнасят за срок до 29.03.2020г., 

като след този срок могат да бъдат продължени в зависимост от обстановката. 
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