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ЗАПОВЕД 

№ 422 

гр.Неделино/ 22.10.2020г. 

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

местната администрация, във връзка със Заповед  № РД-01-609/21.10.2020г. на 

Министъра на здравеопазването и протокол от проведено заседание на Общинския 

кризисен щаб на 21.10.2020г. от 11:30 часа и във връзка със зачестили случаи на 

заболели от COVID-19  през последната седмица на територията на община Неделино 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община 

Неделино, считано от 22.10.2020г., до второ нареждане както следва: 

1. За дните 28.10. 2020г., 04.11.2020г. и 11.11.2020г. /сряда/ включително се 

забранява провеждането на пазарни дни; 

2. Забранява се струпването на повече лица на открити и закрити пространства; 

3. Забраняват се всички масови мероприятия /културни, спортни, религиозни и 

други, в т.ч. сватби, мевлиди, курбани и др./ до второ нареждане; 

4. Въвеждам вечерен час за всички ученици за времето от 21:00 до 06:00 часа; 

5. Забранява се струпването на клиенти в търговските обекти; 

6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят 

услуги на гражданите прилагат следните противоепидемични мерки: 

 a) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция 

най- малко от 1,5м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в 

помещенията; 

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; 

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на 

влизащите лица и носенето на защитни маски за лице; 

г) поставят на видно място информационни табели; 

7. Носенето на предпазни маски е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  на открити обществени 

места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м.;  

8. Ограничават се приемните дни и броя на посетителите във всички обществени 

сгради;  

9. Не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри респираторни 

заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, 

нарушение или загуба на вкуса и други); 

10. Да се възобнови третирането с дезинфектанти на обществените пространства 

/център, парк, детски площадки и др.места/, на които се струпват повече лица. 

Третирането на площите да бъде през 3 часа;  

11. Директорите на образователните институции да създадат организация за 

информиране на родителите, че болни деца и ученици немогат да присъстват в 
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учебните часове. При проявени признаци на неразположение у децата и учениците, 

същите се настаняват в медицинския кабинет или в друго определено за целта 

помещение и се уведомяват родителите, които трябва да вземат децата от 

образователната институция. Също така незабавно да се докладва в общинска 

администрация; 

12. Ежедневно да се дезинфекцират подовете и повърхностите в помещенията в 

сградите в системата на предучилищното и училищното образование задължително 

най-малко два пъти на смяна, а на санитарните помещения и коридорите всяко 

междучасие; 

13. Да се извършва редовна дезинфекция на ученическия транспорт; 

14. Ръководителите на центровете за социални услуги да въведат стриктен 

пропускателен режим. Персонала да изпълнява задълженията си с предпазни облекла и 

редовно да дезинфекцира помещенията и повърхностите; 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Здравко Димитров – 

Заместник-кмет на община Неделино. 

II. Заповедта влиза в сила от 22.10.2020г. 

III. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община 

Неделино и да се съобщи на всички институции на територията на община Неделино. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ …/п/… 

Кмет на община Неделино 

 


