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 З А П О В Е Д 

 
№ РД - 203/ 25.03.2020 г. 

 
На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на заповеди на Министъра 

на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

РБ извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, свързани с 

усложняващата се епидемична обстановка, по повод разпространението на COVID-19 

на територията на страната и указания дадени с писмо с вх. № ЕО –Е-261/ 24.03.2020 г. 

на Директора на РЗИ-Ямбол и препоръките от писмо с изх. № 16-00-4/ 23.03.2020 г. на 

главния държавен здравен инспектор 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
В гробищният парк на територията на Община Елхово, дейностите по 

погребване на починали от COVID-19 да се извършват при стриктно спазване на 

разпоредбите на: 

1. чл.19, ал.3 от Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към 

гробищните паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, съгласно 

които „лицата, които извършват дейности по подготовката на тленните останки за 

погребване и пренасяне, работят с лични предпазни средства, определени от Наредба 

№3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. 

2. чл.22 от Наредба №2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към 

гробищните паркове/гробища/ и погребването и пренасянето на покойници, а именно:  

2.1. чл.22, ал.1: Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист 

тиф, коремен тиф, антракс, туберкулоза /с бацилоотделяне/, вирусни хемарогични 

трески и полиомелит, или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се 

поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени 

дървени ковчези, облицовани отвътре с ламарина. Дъното на ковчезите се посипва с 

прахообразен биоцид, разрешен за предоставяне на пазара по реда на Регламент /ЕС/ № 

528/2012г. на ЕП и на Съвета от 22 май 2012г. относно предоставянето на пазара и 

употребата на биоциди или на закона за защита от вредното въздейстие на химичните 

вещества и смеси, за продуктов тип 2 с доказано спороцидно действие, при спазване на 

условията на издаденото разрешение и на изискванията, посочени в етикета. 

2.2. чл.22, ал.2: В случаите по ал.1, ковчезите остават затворени при пренасянето 

на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на служителите в гробищния парк, 

да се обяви на видно място и предоставя за запознаване на погребалните агенции, които 

оперират на територията на община Елхово. 

Контрол по настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-кмет. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П/  /П/ 
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