
 

     ОБ Щ ИНА  Е Л ХОВ О  

 

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

 e-mail: obshtina@elhovo.bg ; kmet@elhovo.bg;  www.elhovo.bg 

 

З А П О В Е Д 

 
№ РД - 492/20.08.2021г. 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,чл.73 от АПК, във връзка със Заповед № РД 

– 01-646 от 29.07.2021г. на министъра на здравеопазването,  Заповед № РД – 01-647 от 

29.07.2021г. на министъра на здравеопазването и Решение №547 на МС от 28.7.2021г. 

за удължаване срока на обявената с Решение №325 на МС от 14.05.2020г. извънредна 

епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 

страната  

 
 

                                                    НАРЕЖДАМ: 
 

1. Отменям своя заповед №РД-188/20.03.2020г. във връзка със засилени 

противоепидемични мерки на територията на общината. 

2. В административните сгради на Общинска администрация: 

2.1. Ограничавам достъпа на външни лица, с изключение на Центъра за 

услуги и информация на гражданите, Домашен социален патронаж и Детска млечна 

кухня, като въвеждам стриктен контрол на пропускателния режим; 

2.2.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 1,5 метра; 

- гражданите да се допускат само с предпазна маска.  

           2.3.В работните помещения служителите да влизат само по един, като 

задължително използват лични предпазни средства-маски и други. Допуска се по 

изключение от изискването за носене на защитна маска да бъдат освободени 

работниците/служителите, които са ваксинирани срещу COVID-19 и притежават 

завършен ваксинационен курс, удостоверено с Цифров COVID сертификат на ЕС за 

ваксинация и преминал 14-дневен период, считано от датата на поставяне на 

последната доза. 

 - служителите и работниците в община Елхово, да бъдат пряко отговорни за 

здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, 

затруднено дишане, повишена температура, загуба на обонянието или вкуса и други, 

незабавно се да се обърнат към личните си лекари и да уведомят по телефона преките 

си ръководители. 

 - при необходимост от лична среща с външни лица, служителите от общинска 

администрация провеждат срещата на портала, находящ се в административната сграда 

на общината.  

 - гражданите ползват телефонния апарат до портала. Апаратът се 

дезинфекцира  след всяко ползване.  

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

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

  3. На територията на Община Елхово до следващо нареждане:  



3.1. На всички тържища и пазари се създава организация за еднопосочно 

движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5м. между посетителите. 

Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице; 

3.2 В намиращите се на територията на община Елхово музеи, библиотеки, 

читалища, клубове, детски центрове, провеждането на културни, образователни и 

развлекателни мероприятия и други срещи се допуска при използване на не повече от 

50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко  1,5 

м., носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места/за концерти, 

фестивали, театри и други сценични прояви/. 

3.3 Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не 

повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м., носене 

на защитни маски за лице. 

4. Във всички  институции за предоставяне на социални услуги се допускат 

посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на 

институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки. Ръководителите 

на социалните услуги да актуализират и създадат административни актове и документи, 

свързани с дейността на съответната услуга в условията на епидемична обстановка. 

Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна с нова заповед. 

Настоящата заповед да бъде обявена на официалната интернет страница 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 
 


