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З А П О В Е Д 

№ 231/29.11.2021 г. 

 На основание чл.44 (2) във връзка с чл.44 (1) т.1 и т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 (4) и (11) и чл. 63в от Закона за 

здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 

826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената 

с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична 

обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет 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 Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 

673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския 

съвет от 25 ноември 2020 г. , Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 

г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на 

Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 

юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и в 

изпълнение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 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: 

 
1. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като 

музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв 

характер.   

2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни 

мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други групови 

мероприятия с такъв характер.   

3. Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани 

групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.  

4. Провеждането на присъствени групови занятия за деца в центръра за 

подкрепа на личностно развитие се допуска при осигуряване на физическа дистанция 
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от най-малко 1,5 м  и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски 

за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.  

5. Преустановяват се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, 

театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.   

6. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с 

изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към 

лицензирани спортни федерации.   

7. Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.  

8. Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и 

клубове. 

9. Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови 

посещения на туристически обекти в страната.  

10. Преустановяват се свижданията във всички социалните услуги на 

територията на общината.. 

11. Учебните занятия в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и Детска градина 

„Детелина“ при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за 

обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата 

и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и 

публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката и 

съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г на Министъра на здравеопазването. 

12. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и 

др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.  

13. 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 кв м.  

14. На общинския пазар, тържища, базари и изложения на открито се 

създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите 

лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа 

дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са 

длъжни да носят защитна маска за лице. Коледните и новогодишни базари на открито 

се организират и провеждат след съгласуване със съответната регионална здравна 

инспекция, която предписва и конкретни противоепидемични мерки.  

15. Работодателите и органите по назначаване да организират работния 

процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като 

допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.  
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16. Въведените противоепидемични мерки по предходните точки, може да 

не се прилагат при следните условия:  

 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са 
ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от 
изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване 
или изследване и  

 ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е 

създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на 
мероприятието само на лица, които:  
 
а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване или 

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в 

обекта/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 или 

удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.  

 условията по букви „а“ и „б“ не се прилагат по отношение на лица до 18 

годишна възраст.  

17. Валиден документ за ваксинация, преболедуване и изследване е документ по 

смисъла на Раздел II от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г на Министъра на 

здравеопазването. 

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

провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед 

№ РД-01-968 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

19. Заповедта влиза в сила от 01.12.2021 г. 

20. Заповедта да се публикува на официалната интернет страницата на община 

Брегово. 

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

Попарданова – секретар на Община Брегово. 

 

  


