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З А П О В Е Д 

 

№ 167/03.09.2021 г. 

 

 На основание чл.44 (2) във връзка с чл.44 (1) т.1 и т.8 от ЗМСМА, чл.63 (9) от 

Закона за здравето, чл. 73 от АПК, и във връзка с Решение № 629 на МС от 26 август 

2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на МС от 14 май 2020 г. 

извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на МС от 12 юни 2020 

г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на 

Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 

юли 2020 г., Решение № 609 на МС от 28 август 2020 г., Решение № 673 на МС от 25 

септември 2020 г., Решение № 855 на МС от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на МС 

от 26 януари 2021 г.,Решение  № 395 на МС от 28 април 2021 г. и Решение № 426 на 

МС от 26 май 2021 г. , Решение № 547 на МС от 28 юли 2021 г. и предложение на 

Главния държавен здравен инспектор, в изпълнение на Заповед № РД-01-

646/29.07.2021 г. , Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г., Заповед № РД-01-

712/19.08.2021 г., Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. и Заповед №РД-01-

748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване 

разпространението на COVID-19 на територията на Община Брегово 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на 

територията на Община Брегово, считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.: 

1. Провеждането на конферентни мероприятия, семинари и заседания се допуска 

при участие до 30 участници и до 30% заетост на капацитета на помещението, при 

спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m и носене на защитни маски за 

лице от всички участници. 

2. Не се допуска провеждането на масови мероприятия като музикални и други 

фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които 

присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът е 

неограничен. 

3. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от 

Закона за туризма се допускат само в часовия интервал от 7:00 – 22:00 часа, при 

спазване на отстояние от 1.5 m между облегалките на столовете на съседни маси, 

допускане на не-повече от 6 лица на една маса и носене защитни маски за лице от 

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

търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния 

обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 m2. 

5. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се 

допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито. 

6. Да се организира еднопосочно движение на потока от граждани на 

ежеседмичния неделен пазар, спазване на физическа дистанция и носене на защитни 

маски за лице от посетителите и работещите. 

7. Посещенията на кина, театри и концерти на закрито се допуска при използване 

на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане на седящите места през 

едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m, носене на защитни маски 

за лице. 

8. Спортните състезания на закрито се провеждат без публика. Спортните 

състезания на открито се допускат при заемане на не повече от 30% от капацитета, 

използване само на седящите места, спазване на физическа дистанция от най-малко 

1.5 m и носене на защитни маски за лице. 

9. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване до 30% от 

капацитета, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m  и носене на 

защитни маски за лице. 

10. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява. 

11.  Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално 

изкуство се допуска при използване до 30% от капацитета на помещенията, до 10 

човека в помещение, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m и носене 

на защитни маски за лице. 

12.  В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива 

за социални услуги от резидентен тип на територията на Община Брегово 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. 

13. Дейността на клубовете на хората с увреждания и пенсионерите да се 

осъществява при строго спазване на въведените от Министъра на здравеопазването 

противоепидемични мерки – спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 m и 
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носене на защитни маски за лице, като се допуска използване на не повече от 30% от 

капацитета на помещенията. 

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

търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и носенето на 

защитни маски за лице в съответния обект.  

 

II. Въвеждам следните противоепидемични мерки при работата на 

общинската администрация Брегово: 

 1. Кметовете на кметства и кметските наместници да организират стриктното 

изпълнение на въведените противоепидемични мерки от Министъра на 

здравеопазването със Заповед № РД-01-748/ 02.09.2021 г. 

 2. Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на 

външни лица в административната сграда на Община Брегово да бъде ограничено. 

Същото важи и за провеждането на вътрешни/служебни мероприятия и прояви, които 

се организират при стриктно спазване на въведените от Министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД01-

743/31.08.2021 г. и Заповед № 165/01.09.2021 г. на Кмета на Община Брегово. 

 3. Началник отдел „Специализирана администрация“ и Началник отдел „Обща 

администрация“ да предприемат действия по: 

3.1. Изготвяне на графици за проветряване и дезинфекция на помещенията; 

3.2. Организиране и активно информиране на потребителите на услуги по 

телефона и чрез интернет страницата на Община Брегово за предоставяните 

електронни административни услуги и възможностите за заявяване и получаване на 

документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. 

4. Възлагам на главен специалист ПБЗН да осъществява стриктен контрол за 

спазване на пропускателния режим в сградата на Община Брегово, изразяващ се в: 

4.1. Ограничаване влизането на граждани в сградата на общината и осигурен 

достъп до предоставяне на услуги само в Центъра за административно обслужване. 

4.2. Извършване на стриктен контрол от общинската охрана и недопускане в 

сградата на лица с прояви на остри респираторни болести. 

4.3. Изготвяне на график за периодичност и инструкция за извършване на 

дезинфекция в работните кабинети в сградата на общинската администрация. 

5. Възлагам на Организатор стопански дейности: 

5.1. Осигуряване на периодична дезинфекция на работните помещения, която 

да се извършва с дезинфектант, разрешен от Министерство на здравеопазването, в 

областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично 

вирусоцидно действие; 
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5.2. Осигуряване в достатъчно количество на дезинфекционни средства за 

подове, повърхности и ръце, защитни маски и ръкавици и създаване на организация 

за осигуряване на лични предпазни средства на персонала; 

 5.3. Изготвяне на график и осъществяване на контрол по осигуряване на 

дезинфектант за ръце на входовете на сградите, както и почистване и дезинфекция 

на всички повърхности и зони от работната среда в сградите на общинската 

администрация (плотове, повърхности, дигитални устройства, дръжки на врати, 

електрически ключове, санитарни възли). 

  6. Служителите на общинската администрация са длъжни: 

6.1. Да използват задължително раздадените им предпазни средства при 

изпълнение на служебните си задължения. 

6.2. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо по-малко от 1,5 

метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се 

допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, 

когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, 

позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

6.3. При спешна необходимост, след потвърждаване по телефона, да 

предоставят административни услуги на граждани единствено в помещенията на 

Центъра за административно обслужване при спазване на всички противоепидемични 

мерки. 

6.4. Регулярно и достатъчно надеждно да проветряват всички служебни 

помещения; 

6.5. Да бъдат отговорни за здравето на колегите си и собственото си състояние, 

като при първи симптоми на остри респираторни болести, незабавно да уведомят 

началник отдел; 

6.6. Да ограничат пътуванията до областния град и несъществените контакти 

със служители от други административни структури. 

 

III. Въведените противоепидемични мерки, ограничаващи възможността за 

използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно 

мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може 

да не се прилагат при следните условия: 

1. 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран 

или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 

72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за  

ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-

733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и ръководителят на 
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обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата 

организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:  

 са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед 

№ РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или 

 представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане 

в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 

48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез 

валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на 

министъра на здравеопазването.  

2. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия уведомяват 

за взетото решение РЗИ Видин. 

 

IV. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се 

провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

 

V. Заповедта влиза в сила от 07.09.2021 г. 

  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заместник-кмета, кметовете 

на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и началниците на 

самостоятелни отдели в общинската администрация, както и да се публикува на 

интернет страницата на Община Брегово. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Росица 

Попарданова – секретар на Община Брегово. 

 

ИЛИЯН БЪРСАНОВ 

Кмет на Община Брегово 


