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З А П О В Е Д 

 
№ РД-  04-285  / 22.05.2020 г. 

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 

№ 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична 

обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на 

мерки на територията на страната, Заповед № 272/20.05.2020 г. на Министър на 

здравеопазването и на основание Заповед № 09-533/20.05.2020 г. на Министъра на 

младежта и спорта,  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 
 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията 

на ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г: 

1. Не се разрешават посещенията в: 

а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове; 

б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници, 

развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито; 

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни 

мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в 

други обучителни институции и организации. 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.  

2.1 Изключение от забраната се допуска по отношение на: 

а) провеждането на обучения от: 

аа) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност 

за управление на моторно превозно средство; 

аб) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни 

средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на 

консултанти по безопасността; 

 

ав) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за 

придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им 

(периодично обучение); 

аг) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически 

специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни 
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средства; 

ад) провеждането на обучения, финансирани със средства от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

ае) провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на 

Националния план за действие по заетостта за 2020 г. 

бж) 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 

мерките по т. 11. 

бз) провеждането на обучение на кандидатите за водачи на моторни превозни 

средства за оказване на първа долекарска помощ; 

3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и 

ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се 

организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-

организационната им форма. 

4. Детските ясли и детските градини остават затворени до 21 май 2020 г. 

включително. 

5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и 

на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). 

Изключение от забраната се допуска за колективно и индивидуално 

спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и 

зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не 

повече от 1 човек на 4 кв.м. площ. Изключение от забраната се допуска за 

индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без 

публика. Изключения от забраната се допускат за самостоятелни плувни комплекси и 

басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски 

обекти. 

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на 

закрито, без състезателен характер, без публика. 

Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните 

спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за 

деца до 18 годишна възраст. 

6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, 

симпозиуми и други). 

7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия 

на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на 

посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са 

забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет. 

8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 

10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5. 

9. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само 

лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните 

магазини и аптеките. 

10. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на 

закрити обществени места. 

11. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се 

провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 

РД- 01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здраеопазването. 

II. Тази заповед отменя Заповед № 280/20.05.2020 г. на кмета на Община 

Костенец, въведена съгласно Заповед № РД-01-270 от 19.05.2020 г. на Министъра на 
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здравеопазването. 

 12. Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-272/20.05.2020г. на министъра на 

здравеопазването,  Заповед № 09-533/20.05.2020 г. на Министъра на младежта и спорта, 

и във връзка с точка 5 от настоящата заповед : 

1. Считано от 20.05.2020 г., се допускат индивидуалните спортни занимания на 

закрито, без състезателен характер, без публика. 

2. Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на 

закрито, без състезателен характер, без публика. 

3. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни 

занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 

годишна възраст. 

Дейностите по т.1, 2 и 3 се допускат при спазване на всички противоепидемични 

мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването и приложенията към заповедта. 

III. Утвърждавам, съгласно разпорежданията на Министъра на 

здравеопазването, следните указания за прилагане на въведените със Заповед № РД-

01-262/14.05.2020 г. и приложенията към заповедта противоепидемични мерки: 

1. Собствениците (наемателите) на спортните обекти и съоръжения да създадат 

следната организация за спазване на противоепидемичните мерки: 

а) поставят на видни места във всички помещения настоящите указания; 

б) провеждат задължителен филтър на входа, като на всички се измерва телесната 

температура, не се допускат лица с повишена температура; 

в) създават организация при влизане в тренировъчната зала спортистите, треньорите 

и длъжностните лица да почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, гел или сапун, като 

същите да бъдат осигурени на входните врати; 

г) в тренировъчната зала се допускат по 1 човек на 4 кв. м. площ, но не повече от 20 

души едновременно; 

д) в съблекалните да се създаде организация да не се позволява използване на 

шкафчета, намиращи се непосредствено едно до друго, да се ограничи броят на 

спортистите, които могат да се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска 

струпване на хора; 

е) спортистите използват само лични хавлиени кърпи; 

ж) осигуряват се дезинфектант за ръце и препарати за дезинфекция на уредите;  

з) максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване 

и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. на всички контактни повърхности, които 

могат да се докоснат; 

и) служителите се защитават с маска за лице, шлем или преграда, както и с ръкавици; 

й) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от 

спортистите, треньорите и длъжностните лица и как да се справят с тях:, 

к) собствениците/наемателите на спортните обекти и съоръжения определят 

служител, който да отговаря за изпълнението и спазването на указанията; 

л) поставят се на видно място информационни табели, които информират 

спортистите, треньорите и длъжностните лица за задължението да се спазва физическа 

дистанция и хигиена на ръцете при посещение на тренировъчната зала; 

м) препоръчва се естествена вентилация на съоръжението; 

н) да се извършва регулярно, най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на 

вентилационните и климатичните инсталации; 

о) в тренировъчните зали не се допускат лица освен спортисти, треньори и 

длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката им. 

п) Определям служителите, изпълняващи служебните си задължения с обект на 

работа Спортен комплекс „Бенковски“  град Костенец да отговарят за изпълнението и 

спазването на указанията по подточки а) - о) от III, т.1 от настоящата заповед; 

р) да се осигурят на служителите си/персонала работен пакет, включващ ръководство 

за Ковид 19 с указания; дезинфекционен препарат за ръце; ръкавици за еднократна 



4 

 

употреба от латекс; маска или шлем за лице, както и предоставят информация за контакт 

на лице, на което да се обадят в случай на спешни случаи; 

 

  2. Персоналът на тренировъчните /фитнес/ зали спазва следните 

противоепидемични мерки: 

а) поддържат винаги безопасно разстояние от 1,5 м между колеги и разстояние за 

спортистите съгласно спецификата на спорта; 

б) кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага 

се изхвърля на обезопасено място; 

в) мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след 

кашлица, кихане или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната; 

г) почистват контактните повърхности на използваните спортни уреди и пособия с 

наличните дезинфектанти; 

д) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, 

помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки 

един час; 

е) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се 

дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите; 

ж) служителите, които се чувстват болни и имат оплаквания като настинка, хрема, 

кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, остават 

у дома; 

з) служителите следва да се свързват с личните си лекари, когато симптомите се 

влошат (затруднено дишане, висока температура); 

и) служителите трябва да си останат у дома, в случай, че в дома им има болен. 

3. Спортистите, треньорите и длъжностните лица спазват следните 

противоепидемични мерки: 

а) трябва да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в залата; 

б) лица със симптоми като настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и 

повишена телесна температура не се допускат в тренировъчната зала; 

в) следват указанията на служителите; 

г) извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата; 

д) задължително носят собствена кърпа, която използват в залата; 

е) изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставените подходящи кошчета 

за 

целта; 

ж) използват наличните дезинфектанти след употреба на спортните уреди и пособия; 

з) тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата. 

IV. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ. 

      Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.  

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

 

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

  

 

  Мариета Трендафилова 

  юрисконсулт 


