
ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 177 
гр. Маджарово, 16.10.2020 г. 

 

        Във  връзка с повишаващия се брой на заболелите с COVID 19 и спазване 

на заповедите на министъра на здравеопазването и указанията на Областния 

кризисен щаб от 14.10.2020 г. за борба с коронавируса, на основание чл. 44, 

ал.1, т.1 и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

          I. Да се спазват следните допълнителни противоепидемични и 
ограничителни мерки: 
 

 Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски за лице 

в офиси и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м 

между служителите; 

 Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено 

предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 м2 площ с 

цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни деца; 

 Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено 

предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите минимум 2 пъти на ден; 

 Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м между 

облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и 

недопускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене; 

 Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с 

обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят 

услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска 

употребата на приспособления, неотговарящи на изискването; 

 Спазване на всички предписания за превенция от потребителите на 

социални услуги на територията на общината; 

 Полагане на общественополезен труд, при задължително спазване на 

всички противоепидемични мерки; 

 Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни 

места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м между сергии, маси, щандове и др.; 

 Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, 

тържища и други сходни места; 

 Спазване на  задължителните превантивни мерки от собствениците на 

обществения транспорт и дезинфекция на превозните средства. 



 Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и закрито 

след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб за борба с COVID 19; 

 Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на 

закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, конференции и 

т.н.); 

 Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика 

до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м между зрителите; 

 Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (сценични прояви, 

концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30% от 

капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 

1,5 м между зрителите; 

 Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители 

при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито; 

 Въвеждане на засилен контрол в обектите и дейностите, и създаване на 

организация за изпълнението на противоепидемичните мерки и контрола им. 

 

       II. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от 

развитието на епидемичната ситуация в страната.  

 
         Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите на общината, 

чрез кметовете на кметства и кметските наместници и публикуване на сайта на 

общината. 

         Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на всички 

заинтересовани лица. 

        Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Семерджиев, 

заместник-кмет на община Маджарово. 

 
 

 
                                                                  Кмет на община 
                                                                          Маджарово: /п/ 
                                                                                                Ерджан Юсуф 

 


