
ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 87  
гр. Маджарово, 26.05.2020 г. 

 
 

        На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от 

Закона за здравето и във връзка с извънредната епидемична обстановка, 

обявена с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020 г. 

 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 
I. Детска градина ”Лиляна Димитрова”, гр.Маджарово да възобнови дейносттта 
си, считано от 01.06.2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки, 
въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на 
здравеопазването и следните допълнителни такива: 

1. Приемът на децата в детската градина да се организира при максимална 
пълняемост на групата до 12 деца. 

2. Организацията на работа в детската градина в условията на извънредна 
епидемиологична обстановка да се извършва при спазване на Мерки за 
организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след 
възстановяване на приема на деца, разработени от Министерство на 
образованието и науката (Мерките), неразделна част от настоящата заповед. 

II. Директорът на детската градина да организира процесите по възстановяване 
работата на  детското заведение съобразно Мерките, както и: 

1. Да инициира предварително проучване сред родителите дали, откога, при 
каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска 
градина; 

2.  Да създаде необходимата организация, за да се уведоми всеки родител за 
 правилата за работа на детското заведение по време на извънредната 
обстановка; 

3.  Да организира обезопасяване (дезинфекция) на средата, като се отстранят 
всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани; 

4.  Да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на личната 
безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на ръцете; 

5.  Да създаде организация за лица, чиито задължения не включват директна 
работа с деца, да не влизат в контакт с деца. 

 



III.  Медицинската сестра от училищното здравеопазване, работеща в СУ 
„Димитър Маджаров” гр.Маджарово, да е на разположение за извършване на 
дейностите, разписани в Мерките, свързани с измерване на температурата, 
поддържане личната хигиена на децата в детската градина, както и извършване 
на дейности по дезинфекциране.    

      Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за 

сведение и изпълнение. 

 
 

 
                                                                  Кмет на община 
                                                                          Маджарово: /п/ 
                                                                                                Ерджан Юсуф 


