
 
 

 

Община Николаево,  област Стара Загора, гр. Николаево 6190, ул. „Георги Бенковски“ № 9 
 

Телефон  04330 / 2040, факс 04330 / 2121, e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ РД-01-147 

 

гр. Николаево, 18.05.2020 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-268 / 

15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, чл. 73  

от Административнопроцесуалния кодекс и Решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски 

съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона 

за здравето 

 

Н А Р Е Ж Д А М:  
 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община 

Николаево, считано от 18.05.2020 г. до 14.06.2020 г. включително: 

 

1. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията в: 

-  увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове,  

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

заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници 

 

2. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ присъствените учебни занятия и всички извънкласни 

мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в 

другите обучителни институции и организации на територията на Община Николаево. 

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 

само по отношение на присъствието на деца и ученици в училищата и детските градини на 

територията на Община Николаево за осъществяване на дейности по приключване на 

учебната 2019-2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за 

подготовката на учебната 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 всички 

противоепидемични мерки, въведени с моя Заповед № РД-01-139 / 14.05.2020 г.  

 

3. ЗАБРАНЯВАТ 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 право-организационната им 

форма. 

  

4. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията на децата в детските ясли и детските градини на 

територията на Община Николаево. 

 

5. ПРЕУСТАНОВЯВАТ СЕ посещенията в Центъра за социална рехабилитация и 

интеграция в гр. Николаево на потребителите на услугите, предлагани от Центъра. 

Служителите на ЦСРИ да работят при стриктно прилагане в работните помещения на 
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противоепидемичните мерки, описани в приложения 1, 2 и 3 от моя Заповед № РД-01-139 / 

14.05.2020 г. Не се допускат на работа служители с прояви на остри заразни заболявания. 

Същите да ползват вид отпуск по тяхна преценка.  

 

6. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията на граждани в Пенсионерските клубове на 

територията на община Николаево. 

  

7. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на масови спортни мероприятия на открити и на 

закрити места. Изключение се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 

(дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места и 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. 

 

8. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждане на масови научни мероприятия (конференции, 

симпозиуми и др.). 

 

9. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждане на масови културно-развлекателни мероприятия на 

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

библиотеки и кина, в които се допуска заетост на местата до 30 % от общия капацитет. 

 

10. ЗАБРАНЯВА СЕ провеждането на всякакви организирани събития на групи над 

10 (десет) лица, с изключение на допуснатите по т. 7 от настоящата Заповед. 

 

11. ОПРЕДЕЛЯ СЕ часови диапазон от 8.30 часа до 10,30 часа всеки ден, в който 

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

магазини и аптеките. 

  

12. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на 

закрити обществени места. 

 

13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се 

провеждат при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с  моя 

Заповед № РД-01-139 / 14.05.2020 г. 

 

II. За нарушаване горецитираните забрани, нарушителите ще бъдат санкционирани, 

съгласно Закона. 

 

III. Тази заповед ОТМЕНЯ Заповед № РД-01-140 / 14.05.2020 г. на Кмета на Община 

Николаево. 

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата 

на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, 

в ЦАО и в кметствата в общината.  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на 

Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски 

участък – Гурково. 

  

 

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П) 

Кмет на Община Николаево 

 


