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З А П О В Е Д 
№ 136 

14.03. 2020 год. 
  

 Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 в цялата страна и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 

на Народното събрание извънредно положение, както и с актуализираните препоръки  

на Националния оперативен щаб за социална дистанция, заповед № РД-01-124 от 

13.03.2020 година и на основание чл.44 ал.1 и 2 от ЗМСМА  

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Община 
Сатовча за срок до 29.03.2020 г.: 

1. Безпричинно струпване на хора на едно място по площади и квартали. 

2. Преустановява се дейността на Пенсионерските клубове по населените места. 

3. Преустановява се дейността на Читалищата. 

4.Забраняват се всички видове тържества, на които присъстват по-голям брой хора. 

5. Препоръчва се в молитвените храмове да бъдат засилени противоепидемични мерки 

– четирикратна дезинфекция, често проветряване и недопускане на лица с прояви на 

остри заразни заболявания. 

6. Дейността на цеховете, на фирми предоставящи услуги от типа на фризьорски, 
козметични салони и студиа, се извършва при прилагане на високи санитарни мерки и 
осигуряване на социална дистанция, като организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и проветряване 
и недопускане на лица с прояви на остри заразни заболявания. 

7. Кметовете на кметства да организират неколкократна дезинфекция на спирките, 

площадните пространства, където има по-голям поток от хора, общинските сгради, като 

с приоритет са зоните за работа с граждани. 

8.Общинската администрация и кметствата по населени места продължават дейността 

си при строго спазване на противоепидемични мерки, като на служителите се прави 

сутришен филтър и стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки, като 

приоритет са зоните за работа с гражданите. 

9. В кметствата по населени места и  общинските служби да се въведе специален режим 

за допускане на хората един по един. 
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10. Превозвачите от обществения транспорт да организират  извършването на 

четирикратна дезинфекция на автобусите. 

11. Дейностите по предоставяне на услугата патронажна грижа продължават при 

спазване на строги противоепидемични мерки. 

12. Забранявам напускането на домовете на хора на 70 и над 70 годишна възраст, на 

хронично болни, особено с белодробни и сърдечни заболявания, като същите ще имат 

възможност да се обръщат към кметовете на населени места за снабдяване на стоки от 

първа необходимост и лекарства. 

13. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на населени места и  

органите на МВР, като при необходимост  се ползва спешен телефон 112. 

14. При неизпълнение на заповедта ще прилагам разпоредбите на ЗАНН. 

 

 Препис от заповедта да се сведе до знанието на  всички заинтересовани лица за 

сведение и стриктно изпълнение. 

 

 

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ 

Кмет на община Сатовча 
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