
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

гр.Елхово, ул. „Търговска” №13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; 

 e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org;  www.elhovobg.org 

 

З А П О В Е Д 

 
№ РД - 188/20.03.2020 г. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № РД – 01-124 от 13.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с 

Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно 

положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-

37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България 

 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.В административните сгради на Общинска администрация: 

1.1 Ограничавам достъпа на външни лица, с изключение на Център за 

административно обслужване, Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня, 

като въвеждам стриктен контрол на пропускателния режим; 

1.2 Пропускателния режим в тези общински структури да се осъществява при 

стриктно спазване на засилените противоепидимични мерки: 

- недопускане натрупване на повече от две лица в/пред работните помещения; 

- отстояние на чакащите лица един от друг от 2/два/метра; 

- в работните помещения служителите да влизат само по един, като 

задължително използват лични предпазни средства-маски и други; 

1.3. В центъра за административни услуги, гражданите да бъдат обслужвани при 

повишени мерки за биологична сигурност; 

1.4. Да се осигурят в достатъчно количество дезинфекционни средства за подове, 

повърхности и ръце, както и лични предпазни средства; 

            1.5. Да се извършва дезинфекция на подове и повърхности (дръжки на врати, 

смесители на мивки и др. подобни) не по - малко от четири пъти дневно; 

 1.6. Да се преустановява работа в Център за административно обслужване за 

дезинфекция и проветряване в часовете от: 10:00-10:15ч. и 15:00 -15:15 ч. 

1.7. Служителите и работниците на Община Елхово, в това число второстепенни 

разпоредители да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като 

при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и 

отпадналост, незабавно да се обърнат към личните лекари, най-напред с обаждане по 

телефона. 

1.8. Да се осигури възможност за самотно живеещи възрастни хора и хора с 

увреждания които не ползват социалните услуги Личен асистент, Домашен помощник 

и Домашен социален патронаж и имат необходимост от помощ при закупуване на 

лекарства и покупки от първа необходимост, да поискат  такава помощ на посочените 

mailto:obshtina@elhovobg.org
mailto:kmet@elhovobg.org


телефони: За Дирекция „Социално подпомагане“: 0478 88054 и 0478 83054 от 9.00-

17.30ч. и за Служба „Социални дейности“: 0478 88 487 и 0478 88036 от 8-12ч и от 13-

17ч. и да им се осигури такава, при спазване на противоепидимични мерки; 

1.9. Социалните услуги на територията на община Елхово: Домашен социален 

патронаж и „Патронажна грижа за възрастни хора и хора с увреждания“ продължават 

дейността си при засилени мерки за сигурността и здравето на населението на Елхово. 

1.10. В сградите на здравните заведения на територията на общината, да се 

вземат ежедневни противоепидемични мерки във всички помещения, в т. филтър, 

дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, 

както и недопускане на струпване на пациенти на едно място. 

 

 2. На територията на Община Елхово до следващо нареждане:  

2.1. Преустановяват се частните, спортни и културни мероприятия с масов 

характер на открито и закрито, като временно се затварят за посещения читалищата, 

музеите, общинска спортна зала; 

2.2. Всички превозвачи, които изпълняват автобусни превози, да създадат 

организация за превенция на служителите, ежедневна цялостна дезинфекция на 

превозните средства, регулярно почистване на филтрите на климатиците, както и 

дезинфекция на всички често докосвани  повърхности - дръжки, прозорци и 

ръкохватки, след всеки курс. При неизпълнение на предписанията, на превозвачите ще 

бъде отказан достъп до автогарите на територията на гр. Елхово.  

2.3. Всички управители на търговски дружества, в това число търговски вериги, 

банки, аптеки и други, работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция по 

няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички често 

докосвани  повърхности - дръжки на кошници и колички за пазаруване, парапети, 

дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори, банкомати и вендинг 

автомати, както и да бъде създадена организация за недопускане натрупване на повече 

от две лица в помещенията, както и чакащите лица да имат отстояние един от друг от 

2/два/метра; 

2.4. Със съдействието на органите на МВР да не се допуска струпване на хора на 

едно място, като се осигури засилено полицейско присъствие, включително и в 

кварталите с концентрирано ромско население, предвид повишения риск от развиване 

на заболяването и предаване на болестта от завърнали се от чужбина граждани. 

2.5. Да се определи със заповед длъжностно лице от Общинска администрация, 

което съвместно с органите на  МВР да осъществява контрол по изпълнение на 

настоящите противоепидемични  мерки; 

2.6. Издадените от Министерство на здравеопазването на Република България 

информационни плакати и брошури да бъдат поставени на обществено достъпни места, 

включително и в многофамилните жилищни сгради в режим на етажна собственост. 

2.7. Домоуправителите на сградите  в режим на етажна собственост да осигурят 

ежедневна дезинфекция и почистване на общите части с цел недопускане 

разпространението на болестта. 

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Елхово, кметовете и 

кметските наместници по населените места, зам.кметове и секретаря на община 

Елхово, управителите на здравните заведения на територията на община Елхово за 

сведение и изпълнение. 



Настоящата заповед да бъде обявена на официалния сайт на община Елхово, 

както и на информационното табло в ЦУИГ. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.кметовете и секретаря на 

община Елхово. 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П.П/ 

Кмет на община Елхово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


