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ЗАПОВЕД 

№  259/09.03.2020 г. 

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

администрация, заповед №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във 

вързка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, препоръка на 

Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър 

председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на 

08.03.2020 г., считано от 9.03.2020 г. 

НАРЕЖДАМ: 

На територията на община Белоградчик 

I. Детската градина на територията на община Белоградчик да остане отворена, като бъдат 

предприети следните противоепидемични мерки: 

1. Да се повиши взискателността при провеждане на санитарно-хигиенните и 

противоепидемични мероприятия; 

2. Да се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински 

преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за 

заболяване в детските заведения; 

3. Директорът на детското заведение да осигури предпазни средства - ръкавици, 

дезинфектанти и др. за персонала; 

4. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на помещенията; 

5. Да се ограничи достъпът на външни лица; 

6. По преценка на родителите децата може да не посещават детска градина в определения 

превантивен ограничителен период. 

II. Задължавам директорите на учебните заведения след възстановяване на учебните 

занятия: 

1. Да осигурят благоприятни условия за обучение по отношение на температурния 

режим в училищата. 

 

2. Да се осигурят достатъчно дезинфектанти и миещи препарати за дезинфекция на 

класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др. 

3. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно почистване и проветряване на 

класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др. 



III. Да бъдат преустановени: 

1. Посещенията на културни мероприятия в т. ч. салоните на читалища, залите на 

Младежки дом, спортната зала, фитнес зали, тържества, чествания и др., в които се събират много 

хора на закрито. 

2. Организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито - 

концерти, фестивали, изложения и др. 

IV. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика. 

V. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия - извънкласни дейности, 

олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които участват деца и 

ученици. 

VI. В сградата на общинска адмнистрация-Белоградчик и в сградите на всички общински 

подразделения да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на кабинетите 

и помещенията. 

VII. Да се ограничи достъпът на външни лица до всички социални услуги на територията 
на община Белоградчик. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Албена Бакалеева – секретар на община 
Белоградчик 

Настоящата заповед да се върчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на Община Белоградчик. 

Копие от настоящата заповед да бъде изпратена на началника на Регионално управление на 

образованието-Видин и на директора на Регионална здравна инспекция- Видин. 

/Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 2 и чл. 23 от 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)/ 
 
 
 
БОРИС НИКОЛОВ 
Кмет на община Белоградчик 

 


