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ОБЩИНСКИ ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА ОТ 
COVID-19 

 
 
1. Въведение 

        Планът е разработен в изпълнение на чл. 9, ал. 1 и 2 от Закона за защита при 
бедствия /ЗЗБ/ и приетия на 13.01.2022 г. Национален оперативен план за справяне с 
пандемията от COVID-19 и се базира на съществуващи национални подходи за 
управление по време на бедствия /извънредно положение/ извънредна епидемична 
обстановка. Ясно да дефинира последователността на разпоредбите и отговорностите, 
които ще се поемат по време на пандемията на общинско ниво в зависимост от 
оценката на риска. 
       Дейностите по защитата на населението в случай на опасност или възникване на 
бедствие, съгласно чл. 19, т. 14 и 15 от ЗЗБ са:  

- ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични 
взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;  

- други операции, свързани със защитата. 
        В Общината, кметът чрез Общински кризисен щаб /ОбКЩ/ организира и ръководи 
дейностите по предпазване на населението при пандемия и контролира мерките за 
недопускане или намаляване на последиците. 
      Коронавирусна пандемия COVID–19 е епидемия в България, започнала в 
началото на 2020 г.  Тя е част от СВЕТОВНАТА ПАНДЕМИЯ на заболяването 
коронавирусна болест 2019  (COVID-19), причинявано от вируса SARS-CoV-2. Първият 
доказан случай на болестта в България е от 8 март  2020 г. След отмяна на 
извънредното положение се въвеждат със заповеди на Министъра на здравеопазването 
извънредни противоепидемични мерки. 
     България е в началото на нова - пета вълна, при която доминиращ вирусен вариант 
се очаква да е вариантът наречен Omicron. 



      Предвид наблюдаваното експлозивно нарастване на броя на новозаразените лица 
при този вариант на  COVID-19, водещо до едновременно боледуване, изолиране, 
карантиране и свързаното със съществено отсъствие от работа на съществен брой лица 
се налага адаптиране на Общински оперативен план за справяне с пандемията от 
COVID-19. 
Противоепидемични мерки изпълнени от Общината: 

- дезинфекция на общински сгради, осигуряването на препарати за дезинфекция, 
лични предпазни средства и диспенсъри с дезинфектант; 

- подпомагане на възрастните хора, за които се осигуриха патронажни грижи, за 
да не излизат от домовете; 

- оказване на съдействие на търговските хранителни обекти, общинските пазари, 
църковните храмове, паркове и градини за осигуряване на необходимите 
препарати за дезинфекция; 

- предприети бяха и множество мерки за ограничаване и предотвратяване 
струпването на хора на едно място, съответно предпазването им от евентуални 
контакти и разпространение на заразата; 

- текущо планиране на необходимите финансови ресурси за осигуряването и 
поддържането то постоянен запас; 

- въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, съгласно разпоредбите 
на Закона за здравето; 

- периодични обсъждание в щаба и предлагане на мерките. 
Спрямо обекти и дейности, с обществено значение: 
I-ви етап: Разширяване на обхвата на обекти и дейности, спрямо които са въведени 
противоепидемични мерки. 
Осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, на места съгласно заповеди на 
министъра на здравеопазването; 
Носене на защитно маска за лице, на места, определени със заповед на министъра на 
здравеопазването; 
Наблюдение за спазването на определените със заповед на министъра на 
здравеопазването противоепидемични мерки, определяне на отговорни институции и 
лица за контрол за спазване на мерките, разширяване при необходимост на 
контролиращите органи, контрол за спазване на мерките; 
II- ри етап: Синхронизиране на подхода „Зелен сертификат” с издаваните Цифрови 
COVID сертификати на ЕС чрез: Наблюдение относно спазването и срока на валидност 
на документите за ваксинация и на документите за преболедуване и предприемане на 
действия за промени при необходимост, след експертно обсъждане, критерии за 
достъпност. 
III-ти етап: Въвеждане на ограничения до 50% в капацитет /работна площ/  брой лица 
в обектите и дейностите със значение за общественото здраве, въвеждане на работно 
време до 22 часа, при спазване на подхода „Зелен сертификат”. 
IV-ти етап: Преустановяване на работата на обектите и дейностите със значение за 
общественото здраве. Преустановяване на подхода „Зелен сертификат”. Функционират 
само търговски обекти за хранителни стоки, аптеки, банки, доставчици на пощенски и 
куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни услуги, офиси на 
телекомуникацоинни оператори. 



2. Цел 
Основна цел на плана е създаването на адекватна организация за своевременно 
предприемане на необходимите действия за: 
- ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от COVID-19; 
- поддържане на функционирането на основни за обществени живот сектори и 

служби; 
- осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото 

относно хода на пандемията и предприетите мерки; 
- всички лица и служби да са информирани за задълженията и отговорностите си, 

както и да са сформирани и работещи ясни структури за контрол и комуникация; 
- заразяване и да намали разпространението на пандемичния причинител на 

работното място и по време на пътуване до работа. 
3. Общински кризисен щаб /ОбКЩ/ 
За организиране, координиране на действия и създаване на необходимите 
оптимални условия за изпълнение на въведените от Министърът на 
здравеопазването противоепидемични мерки за предотвратяване на 
разпространението на COVID-19, както и предвид изпълнението на задълженията на 
местната администрация съгласно Закона на здравето, със Заповед № 569/10.03.2020 
г. Кметът на Общината сформира общински кризисен щаб. 
    Задачи на щаба: 
- анализ на извънредното положение, вероятните последици, заплахата за живота 

и здравето на населението  и възможните щети по общинска и частна 
собственост и околната среда; 

- предварително планиране действията на общинското ръководство и Щаба; 
- предварително планиране за своевременно създаване на необходимата 

организация и средствата за реагиране и извършване на спешни мерки; 
- на регионално ниво, Община Върбица координира действията си с РЗИ – 

Шумен, Областна администрация Шумен и ОД МВР. 
     Противоепидемични мерки, организирани от Общински кризисен щаб: 
- ограничаване или поне забавяне на разпространението на пандемичната вълна 

чрез използване на ограничителни противоепидемични мерки: 
- изолация и карантина на болните и контактните от първи   ред (в дома, или в 

болнично заведение); 
- временно прекратяване на учебните занятия в учебните заведения; 
- временно преустановяване на работата на детските градини; 
- въвеждането но временна забрана за провеждане на колективни мероприятия 

със струпване на голям брой хора в затворени;                
- осигурява се широк достъп на цялото общество до актуална официално 

потвърдена информация, свързана с подробности за пандемията; 
- осигуряване на бърз обмен на информация за развитието на пандемията между 

ръководните структури в системата на здравеопазването и другите висши 
държавни органи. 

- редовно се публикуват на web-страницата на Общината официалните препоръки 
на М3 към българските граждани за предпазни мерки, напр. при пътуване, за 
ограничителните мерки; 



- отново да се призовават жителите да проявят отговорно поведение към 
собственото си здраве и здравето на околните. Кметовете по населени места да 
организират имунизационна кампании. 
При следваща пандемична вълна: 

- Планираните дейности са аналогични на предприетите по време на предишна 
вълна, коригирани с мерки действия, основани на проведени проучвания и 
натрупан практически опит. 

Противоепидемични мерки от работодателите: 
I-ви етап: 

- изготвяне на указания, съставени от компетентните органи по сектори, за 
намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2; 

- изготвяне на планове за непрекъснатост на работния процес, чрез повишаване 
защитата на работещите чрез въвеждане на подхода „Зелен сертификат”, работа 
от разстояние  и др.; 

- въвеждане на подхода  „Зелен сертификат” от държавна и общинска 
администрация, други ведомства и структури, след обсъждане; 

- предприемане на действия по намаляване на периода на изолация и карантина 
според научнообосновани данни; 

- осигуряване непрекъснатост на работния процес на критичните структури. 
II- ри етап: Въвеждане на препоръка за дистанционна работа до 50% от персонала и 
наличие на зелен сертификат, след анализ. 
III- ти етап: Задължително въвеждане на дистанционна форма на работа и наличие на 
зелен сертификат, след анализ. 
IV- ти етап: Функционират само търговски обекти за хранителни стоки, аптеки, банки, 
доставчици на пощенски и куриерски услуги, застрахователи, доставчици на платежни 
услуги, офиси на телекомуникационни оператори и други. 

 
 

 
 
 

 
 
 


