
Z.Q� IЩ'J. 1.(�1е1;���,, �IJ•, l!I.sJИJ1 �;ш,Q�з 42 -i;��lf� -i.-l'Q�7,,J.[4�q,14��;i� 
�JШ!JI�: 1>-�,��q.1ttg,

"=-
1!Я:1P.!@Ji9.$Яti!� �.,, �-k��m_tj.1t�1�Qm, 

ЗАПОВЕД 

№ Рд-ОМ. .. : ... ъ�ч / л� .. :.9.§ .. :.2:!) � 
гр. Костенец 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местна администрация, във· връзка с чл. 63 в от Закона за здравето, във връзка с Решение 
№ 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване на срока на обявената с 
Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична 
обстановка 

НАРЕЖДАМ: 

1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на ОБЩИНА
КОСТЕНЕЦ, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.: 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за
подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на 
предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на 
предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, 
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. Изключение от забраната се допуска по отношение на: 

а) присъствието на деца, на ученици на територията на институции от системата на 
предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по 
приключването на учебната 2019/2020 г„ както и за практически обучения и изпити по 
практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности 
да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното 
присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно 
спазване на въведените противоепидемични мерки; 

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на 
личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното 
образование, при условията на т. 11 и съобразно указанията, публикувани от МЗ. 

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и
състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се 
провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50% от общия им 
капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на 
дистанция от 1,5 м., при условията на т. 11 и съобразно указанията, публикувани от МЗ. 

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на
изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия 
им капацитет, при условията на т. 11 и съобразно указанията, публикувани от МЗ. 

4. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви,
занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от 
юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост 
на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, 
детски комплекси, културни· домове, младежки центрове, училищни салони и зали, 
частни обекти, военни клубове и други), при условията на т. 11 и съобразно указанията, 
публикувани от МЗ. 
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5. Детските ясли и детските градини на територията на Общината функционират
при условията на т. II и съобразно указанията публикувани от МЗ. 

II. Дейностите. които не се преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 
РД- 01- 331 от 12.06.2020 г. 

III. Заповеди № РД-04-325/05.06.20 г.; № РД-04-306а/29.05.20 г.; № РД-04-
306/29.05.20 г. и № РД-04-285/22.05.20 г. се отменят. 

Заповедта влиза в сила от 15.06.2020 г. 
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Костенец. 
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, отговорни за 

изпълнението й. 
Контрол по_ изпъ�ението ще осъществявам лично. 

ЙОРДАН Aii
КМЕТ НА 31

t
- :,;:(АКОСТЕНЕЦ

Мариета Тре
Юрисконсулт
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