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З А П О В Е Д 

 

№/407/27.11.2020г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с изпълнението на  Заповед РД-01-

677/ 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и усложнената 

епидемиологична обстановка  от разпространението COVID-19 на 

територията на страната и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 

септември 2020 г. 

НАРЕЖДАМ: 

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия(в т.ч. учебни 

практики, стажове, изнесени  учебни  часове,  изпити,  и  др.) в  училищата  

и центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за 

преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от 

министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, 

ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови  

извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и 

други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички 

възрастови групи.  

3. Преустановяват  се  присъствените  групови  занятия  в  езикови  

центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, 

организирани от юридически и физически лица, в това число и Дневен 

център за деца и младежи с увреждания гр. Белово, който преминава в 

дистанционна форма на обучение. 

  4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, 

както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани 

групови услуги за деца. 

5. Преустановява  се  провеждането на  мероприятия, семинари, 

конкурси, обучения, изложения и други обществени мероприятия в 

присъствена форма. 

6. Отменя се провеждането на културни и развлекателни 

мероприятия, в т.ч. театри, концерти, сценични прояви;  

7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и 

тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с 

присъствие на повече от 15 човека. 
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8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни 

мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 

годишна възраст. 

9. Преустановяват се  посещенията  на фитнес  центровете и  залите  

за  групови занимания към тях.  

10. Преустановяват се всички репетиционни дейности от танцовото, 

актьорското и музикалното изкуство; 

11. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене 

и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма.Допускат се само 

доставки или взимане на храна за дома и офиса. 

12. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.  

13.Преустановяват се посещенията на търговските центрове 

(представляващи една или повече сгради, в които са разположени 

магазини, заведения и други търговски обекти, с изключение на 

магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките,  

дрогериите, оптиките,  зоомагазините, банките, застрахователите,  

доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните 

оператори и други доставчици на съобщителни услуги. 

14.  Магазините за хранителни стоки организират работата си, като 

не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете 

между 8.30 и 10.30 часа 

15. Преустановява се провеждането на групови туристически 

пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и 

групови посещения на туристически обектив страната. 

16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват търговски, административни или други обекти, които 

предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с 

тази заповед, създават организация за контролна броя на клиентите в 

съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.  

17. Преустановява се функционирането на традиционния седмичен 

пазар на територията на община Белово /провеждащ се всяка неделя/ с 

изключение на: 

   - Продажбата на зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен 

материал; 

 18. Търговската дейност на общинският пазар се извършва при 

спазване на следните правила: 

- Създаване на организация за еднопосочно движение;  

- Спазване на дистанция от минимум два метра между 

продавачите предлагащи продукция и между клиентите;  

- Задължително ползване на предпазни средства от продавачите и 

потребителите /маски и ръкавици /; 

- Спазване на лична хигиена и дезинфекция; 

- Предпазване на храните от вторично замърсяване. 

 19. Преустановява се работата на всички пенсионерски клубове на 

територията на община Белово. 

       

 



 20.  Работодателите и органите по назначаване да организират 

работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма 

(работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат 

присъствена работа на най-много 50% от персонала. 

 

Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020г. 

  

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на 

интернет страницата на Община Белово. 

Препис от заповедта да се връчи на Началника на Полицейски 

участък Белово, кметове по населени места на територията на Община 

Белово – за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам Васил Савов – зам.- 

кмет на община Белово. 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО:            /П/        

 

                                                        /инж. КОСТАДИН ВАРЕВ / 


