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ЗАПОВЕД 

№ 137 

гр. Неделино/ 19.03.2021 г. 

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

местната администрация, във връзка със Заповед  № РД-01-173/18.03.2021г. на 

Министъра на здравеопазването и протокол от проведено заседание на Общинския 

кризисен щаб на 18.03.2021г. от 13:30 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 22.03.2021г., до 31.03.2021 г.: 

1. За дните 24.03.2021 г. и 31.03.2021 г. /сряда/ включително се забранява 

провеждането на пазарни дни; 

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, 

стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в 

училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие; 

3. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни 

дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в 

училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи; 

4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли; 

5. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от 

частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 

човека; 

6. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и 

състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. 

Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика; 

7. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и 

развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или 

вземане на храна за дома и офиса. Ресторантите на територията на местата за 

настаняване могат да предоставят храна само за гости на съответното място за 

настаняване, доставена в съответните стаи (румсървиз); 

8. Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 

кв.м., предлагащи нехранителни стоки. Нетна търговска площ е площта в съответния 

търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за клиентите. Забраната не се 

отнася за магазини (хипермаркети и супермаркети), предлагащи предимно хранителни 

стоки; 

9. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с 

организиран транспорт в страната и в  чужбина и групови посещения на туристически 

обекти в страната; 

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

търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация 
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за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек 

на 3 кв. м.;  

11. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес 

на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна 

работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от 

персонала; 

12. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат 

лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8:30 и 10:30 часа; 

13. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и 

такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат 

посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на 

институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на 

декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро 

респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на 

територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при 

осъществяване на контролната им дейност; 

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

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

16. Носенето на предпазни маски е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  на закрити обществени 

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

дистанция от 1,5 м.;  

17. Ограничават се приемните дни и броя на посетителите във всички 

обществени сгради;  

18. 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;  

19. В случай на необходимост на филиала на ЦСНМП, община Неделино да 

предостави транспорт и логистика; 

20. При констатиране на случай на починал от COVID-19, община Неделино 

предприема служебни действия по извършване на траурната церемония при стриктно 

спазване на разпоредените от РЗИ действия, като кмета на община Неделино издава 

заповед, в която се опоменава кои лица да участват в осъществяването на погребението. 

За всеки отделен случай на същите се изплаща възнаграждение; 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Здравко Димитров – 

Заместник-кмет на община Неделино. 

II. Заповедта влиза в сила от 22.03.2021г. 

III. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на област Смолян, 

на всички институции на територията на община Неделино и да се публикува на 

интернет страницата на общината.  

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

Кмет на община Неделино 

 

 

 


