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З А П О В Е Д 
 

№ 568 

гр. Върбица, 10.03.2020 г. 

 
         На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, 
във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със 
Заповед № РД-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република 
България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ 
на 08.03.2020 г., Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на 
Здравеопазването и взети решения от проведените на 09.03.2020 г. 
заседания на Областен кризисен щаб към Областна администрация Шумен 
и на Общински кризисен щаб към Община Върбица 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. До второ нареждане на територията на община Върбица да се отменят 
всички обществени, частни, културни и масови събития на закрито и 
открито, включително кинопрожекции, театрални постановки, 
тренировки на спортни клубове, в които участват деца и възрастни, 
вкючително събирания в  пенсионерските клубове. 

2. Провеждането на спортните мероприятия да се извърши без публика. 
3. Да се извършва дезинфекция след всеки курс на превозните средства на 

обществения и служебния транспорт (седалки, парапети, дръжки и др.) 
на територията на общината. 

4. Да се извърши засилен ежедневен щателен филтър от медицинско лице 
на входа на детски градини и училища за проверка на здравословното 
състояние на децата и персонала, както дезинфекция на помещенията, 
не по-малко от 4 /четири/ пъти на ден. 

5. В Общинска администрация Върбица да бъде преустановен приемния 
ден за граждани от кмет, зам.-кмет и секретар на община.  

6. Обслужването на граждани да се извърши в информационния център 
при повишени мерки за биологична сигурност. 



7. Всички институции на територията на общината, които работят с 
граждани, в т.ч. търговски обекти, банки, центрове за обслужване на 
клиенти, заведения за обществена хранене и др. да  повишат мерките за 
биологична сигурност, да се почистват и дезинфекцират помещенията  
си не по-малко от 4/четири/ пъти на ден. 

8. Пътуванията в страната и чужбина да се извършват само в крайни 
случаи, а след завръщането да бъдат уведомени общопрактикуващите 
лекари. 
 
         Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на 
интернет страницата на Община Върбица, на информационните табла в 
кметствата и Общинска администрация Върбица. 
         Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски 
наместници, директори на училища и детски градини на територията на 
Община Върбица. 
         Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички 
заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 
         Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

             
 
 
 
 
 

ИНЖ. МЕРДИН БАЙРЯМ /П/ 
Кмет на община Върбица 
 


