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З А П О В Е Д 
 

№ 1581 

гр. Върбица, 03.09.2021 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 със Заповед № РД-01-
748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1.Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни 
центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа 
дистанция от най-малко 1.5 м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на 
защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и 
дезинфекция.  
2. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, 
обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не 
повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 
участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на 
защитни маски за лице от всички участници.  
3. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови 
мероприятия с такъв характер в трудови колективи.  
4. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% 
от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при 
спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за 
лице от всички участници.  
5. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и 
други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които 
присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е 
неограничен.  
6. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се 
допуска без публика.  
7. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се 
допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на 
седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от 
най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите. 



8. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от 
капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 
и носене на защитна маска за лице от персонала.  
9. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат 
само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и 
спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни 
спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за 
картотекирани състезатели професионалисти.  
10. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от 
Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 7,00 
ч. до 23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на 
съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни 
маски за лице от персонала.  
11. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се 
допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.  
12. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, 
като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.  
13. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за 
еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не 
повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между 
посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 
 

 
               Кметовете на населените места и спец. ”Общински пазари”, съвместно с 
органите на МВР да оказват пълно съдействие, като създават организация за 
осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки. 
               Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет 
страницата на Община Върбица, на информационните табла в кметствата и Общинска 
администрация 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 
 
 


