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ЗАПОВЕД
V.

ML

гр. Горна Оряховица, i(? .„^ .„!2020r.
На основание чл. 44, ал. 1, т. \ и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във
връзка с Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г. за удължаване на срока на
обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична
обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., както и със
Заповед № РД-01-403/15.07.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
В ъвеж дам следните временни противоепидем ични мерки на територията на общ ина Горна
О ряховица считано от 16 юли 2020г. до 31 юли 2020г.:
1.
П реустановяват се присъствените учебните занятия в центровете за подкрепа на личностно
развитие и специализираните обслуж ващ и звена от систем ата на предучилищ ното и училищ ното
образование. И нституциите от систем ата на предучилищ ното и училищ ното образование организират
оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна
среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
И зклю чение от забраната се допуска по отнош ение на:
присъствието на деца на територията на институции от систем ата на предучилищ ното и
училищ ното образование за осъщ ествяване на дейности по приклю чването на учебната 2019/2020
година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната
2 0 2 0 -2 0 2 1г., когато е невъзмож но тези дейности д а се реализират от разстояние в електронна среда
и/или е неотлож но реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията създава
организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
присъствието на дец а и ученици за осъщ ествяване на дейности за подкрепа на личностно
развитие по см исъла на Закона за предучилищ ното и училищ ното образование, при условията на т.
8 и съобразно указанията на ресорните министри.
2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен
характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеж дат без публика.
3. К онгресно-конф ерентни мероприятия, семинари, излож ения в т.ч. мероприятия на излож бената
индустрия и други общ ествени м ероприятия могат д а се провеж дат при заетост на местата до 50% от
общия им капацитет, при спазване на ф изическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и съобразно
у казан ията на ресорните министри.
4. Културни и развлекателни м ероприятия (театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото,
творческото и м узикалното изкуство, както и занимални от ю ридически и ф изически лица), могат да
се организират и провеж дат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и
открито (в т.ч. читалищ а, детски комплекси, културни домове, м ладеж ки центрове, частни обекти,
военни клубове и други) при спазване на ф изическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 8 и
съобразно указанията на ресорните министри.
5. П осещ енията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни
заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от 1
човек на кв.м. от общия им капацитет при спазване на противоепидем ичните изисквания, съгласувани
с бранш овите асоциации.
6. Групови празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщ енета, концерти и други
празненства) се организират при спазване на ф изическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и
съобразно указанията на ресорните министри.

7. Забраняват се посещ ения на външни лица/свиж дания в лечебни заведения за болнична помощ и в
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от
резидентен тип за дец а и възрастни.
8. Д ейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеж дат при спазване
на всички противоепидем ични мерки, въведени със Заповед № РД -01-402/15.07.2020г. на М инистъра
на здравеопазването.
9. П реустановява се събирането и провеж дането на мероприятия в клубовете на инвалида и
пенсионерските клубове.
10. Д ейностите на Д невните центрове за деца и възрастни, П рию та за бездомни ли ц а и Ц ентъра за
общ ествена подкрепа, Защ итеното ж илищ е на територията на гр. Горна О ряховица д а се осъщ ествяват
със засилени мерки за превенция - както на работниците и служ ителите, така и на потребителите.
11. Д ейността на Д омаш ен социален патронаж продълж ава при строго спазване на санитарнохигиенните изисквания.
12. Д а се провеж да дезинф екция на паркове, детски площ адки, спортни съоръж ения, спирки на
градския транспорт, Ж П гара и жп спирки.
13. Забранявам организирането и провеж дането на бит пазари на територията н а общ ина Горна
О ряховица.
14. Д а се създаде организация на територията на О бщ ински пазари за еж едневно извърш ване на
обработка с дезинф екционни разтвори.
15. При извърш аване на радостни и тъж ни обреди (сватби, кръщ енета, погребения) в общ инските
ритуални зали д а се осигури м инимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям
интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разполож ените в съседство граждани.
16. О бщ инско предприятие „О бреди“ и погребалните агенции при извърш ване на погребения д а се
изпълняват изискванията на чл. 22 от Н аредба 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към
гробищ ните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
Н астоящ ата заповед д а се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на
общ ината.
П репис от заповедта д а се връчи на зам естник-кметове, кметовете и кметските наместници на
територията н а общ ина Горна О ряховица, на началника на Районно управление - Горна О ряховица,
началника на ДП НКЖ И, на „О бщ ински пазари“ ЕООД, ОП „О бреди“ и директорите на всички
институции, предоставящ и социални услуги на територията на О бщ ина Горна О ряховица, както и на
ОП „М Д С И П “, директорите на детски градини, детски ясли и училищ ата на територията на О бщ ина
Горна О ряховица.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам

ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

