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ЗАПОВЕД 
 

№2159/03.12.2021 г. 
  
  

Във връзка с прилагането и контрола по изпълнение на въведените противоепидемични 
мерки със издадени актуални заповеди  на Министъра на здравеопазването във връзка с 
Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената 
с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка 
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на 
Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 
г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение №609 на Министерския 
съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., 
Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския 
съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение  
№ 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28  
юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26  
август 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор  и на основание чл. 44, 
ал.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА,  

 
Н А Р Е Ж Д А М:  

1. Временните противоепидемични мерки въведени с актуална заповед на Министъра на 
Здравеопазването са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по 
назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, както и за организатори на масови мероприятия, независимо от 
техния характер. Същите са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението 
на въведените противоепидемични мерки. 

2. Всички физически и юридически лица на територията на община Септември са длъжни 
да съблюдават указанията на министрите в контролираните от тях сфери на дейност за 
прилагането на въведените противоепидемични мерки. Указания се публикуват на 
интернет страницата на съответното министерство.  

3. Кметове на кметства и отговорник пазари гр. Септември да създадат 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 физическа дистанция от най-малко 1,5 м 
между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за 
лице.  

4. Ръководителите на културните институции – второстепенни разпоредители с бюджет 
към община Септември да създадат организация за спазване на въведените 
противоепидемични мерки със актуални заповеди на Министъра на здравеопазването в 
поверените им институции. 

5. Управителят на „Медицински център І-Септември” ЕООД гр. Септември да създаде 
организация за спазване на въведените противоепидемични със актуални заповеди на 
Министъра на здравеопазването. 



6. Управителят на „ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” – с. Славовица да 
създаде организация за спазване на въведените противоепидемични мерки със актуални 
заповеди на Министъра на здравеопазването. 

7. Дейностите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и Ученически столове 
да се осъществяват със засилени мерки на превенция — както на работниците и 
служителите, така и на потребителите. 

8. Служители от дирекция ХДОК да следят достигнатата 14 дневна заболяемост в община 
Септември ежедневно и да координират процеса на подаване на информация към 
отговорните институции. 

9. Длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Септември да 
извършват регулярни проверки, с цел осъществяване на контрол по изпълнението на 
въведените противоепидемични мерки със актуална заповед на министъра на 
здравеопазването. 
II.  Заповедта да се публикува на интернет страницата на община Септември. 

           III. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Нина Вардина – секретар на                               
община Септември. 
 
  
  
  

Васка Йорданова Рачева  
Кмет на община Септември  
 
 
 
 


