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ЗАПОВЕД 

№192/05.05.2020г. 

Във връзка със Заповед№РД-01-247/01.05.2020г.,Заповед №РД-01-

248/01.05.2020г. и Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването 

и на основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА 

НАРЕЖДАМ: 

I. Разрешават се посещенията в планините и обособените екопътеки извън 

населените места на територията на община Неделино при стриктно спазване на 

всички противоепидемични мерки, а именно: 

 -  спазване на социална дистанция; 

- недопускане събирането на групи;  

- не се допуска използването на туристически обекти; 

- градски парк акад. „Николай Кауфман“ да се използва съгласно изготвената 

схема за движение в него без използването на градските пейки и другите 

пространства за сядане при спазване на социална дистанция; 

 II. Разрешава се провеждането на пазарните дни, като всички търговци 

предлагащи стоки на открито са длъжни да бъдат с предпазни маски за лице и 

ръкавици, да разполагат и използват дезинфектанти, да дезинфекцират стоките, които 

са в опаковки, позволяващи тяхното третиране, повърхности и др. Да се създаде 

необходимата организация за недопускане струпването на хора и се въведе ред за 

обслужване. 

 III. Допускат се посещенията на търговските площи на открито (градини, тераси 

и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, при спазване на следните 

противоепидемични мерки: 

- разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5м. 

между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство; 

- обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице; 

- да се почистват и дезинфекцират повърхностите  на масите и столовете след 

всеки посетител; 

- да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант  за ползване от 

посетителите на заведението; 

IV. Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито при спазване 

на дистанция от най-малко 2,5м. между отделните спортуващи при спазване на 

всички противоепидемични мерки. За уредите разположени в пространството 

пред ТИЦ /външен фитнес, шах на открито и тенис на маса/ възлагам на 

Директора на ЦСРИ периодично да извършва дезинфекция на пространството, 

на уредите, както и да осигури поставянето на дезинфектанти за спортуващите 

лица. 
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V. Допуска се посещението на басейни без да се разрешава функционирането на 

прилежащите към тях търговски обекти при следните противоепидемични 

мерки: 

- провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се 

измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна 

температура; 

- осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5м. между чакащите да 

влязат; 

- обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по 

начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4-

0,5 мг/л; 

- тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, 

помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-

малко на всеки един час; 

- осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун  еднократни кърпи за 

ползване от посетителите; 

- ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици; 

- дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности 

(чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.); 

- създаване на организация за недопускане струпване на много хора 

едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни); 

- разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около 

басейните да бъде най-малко 4м., а когато единия чадър се ползва от повече 

от двама члена на едно семейство, минимум 8м.; един чадър да се ползва от 

не повече от две лица или членовете на едно семейство; 

- недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца; 

VI. Заповедта влиза в сила от 06 май 2020г. 

VII. Заповедта да се съобщи на интернет страницата на община Неделино, 

Началник на РУ-Участък „Полиция“ – гр.Неделино,  Окръжна прокуратура – 

гр.Смолян, Областен управител – област Смолян. 
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