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З А П О В Е Д 

№ РД-345/ 01.06.2020 г. 

На основание чл.44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в изпълнение на точка 

III от заповед № РД-01-263/ 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във 

връзка с параграф 2 от Закона за изменение на Закона за здравето- обн. ДВ, бр.44 от 

13.05.2020 г. и решение № 235 на МС от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна 

епидемична обстановка с оглед разпространението на COVID-19 на територията на 

страната  

 

НАРЕЖДАМ: 

1. Изменям своя заповед № РД - 307/ 15.05.2020 г. в частта II, която придобива 

следната редакция: „Преустановяват се частните, спортни и културни 

мероприятия с частен характер на открито и закрито, като временно се затваря 

общинска спортна зала за индивидуални посетители.“ 

2. В общинска спортна зала гр. Елхово, от понеделник до петък от 17,00 до 20,00 

часа се допуска организирането и провеждането на тренировъчна дейност по 

борба от картотекирани състезатели на „Спортен клуб по борба „Стефан 

Караджа“ - Елхово“, до 10 човека, при спазване на всички противоепидемични 

мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални. 

3. Ръководителите на спортният клуб и треньорите осигуряват по време на 

тренировките дезинфектанти за ползване от спортисти и треньори. Ангажимент 

на клуба е дезинфекцията на ползваните при тренировките пособия. 

Задължително, преди влизане в залата, да се дезинфекцират обувките и ръцете 

на състезателите и треньорите. 

4. Изчакването за влизане на тренировка става на минимално разстояние между 

хората от 2.00 метра, като треньорите посрещат трениращите и отговарят да 

недопускането до заниманията на състезатели със симптоми на неразположение 

или прояви на остри заразни заболявания. При възникнало съмнение същите 

следва да бъдат отстранявани от занимание. 

5. В спортната зала не се допускат зрители. Родители или други, придружаващи 

децата за тренировка,  се допускат при спазване на социална дистанция. 

6. Входовете, вратите и санитарните възли да се дезинфекцират не по-малко от три 

пъти дневно.  

7. Ръководителите на клуба и треньорите са отговорни за спазване на правилата и 

прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки, като са длъжни да 
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уведомят състезателите си за правилата, при които може да се провежда 

тренировъчна дейност; контролират състезателите си за строго спазване на 

всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка; не 

допускат до тренировка лица, които не спазват хигиенните и 

противоепидемични мерки и правила. 

 

Препис от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица, осъществяващи 

организация и контрол по изпълнение на мерките.  

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

на информационното табло в ЦУИГ. 

Отговорност за спазването на заповедта носят треньорите на клуба: Пейо Атанасов 

Пеев и Диян Николов Иванов. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Живка Кафеджиева – зам.кмет. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ /П.П./ 
кмет на община Елхово 
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