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З  А  П  О  В  Е  Д 

№ РД-15-176 / 20.03.2020г. 

    На основание чл.44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал. 4  от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия , чл.63, ал.1, ал.4 и 

ал.5 от Закон за здравето, Заповед №РД-01-122/11.03.2020г. на Министъра на 

здравеопазването, постановена във връзка с регистрирани случаи на Коронавирус  2019 – 

nCov (COVID-2019) на територията на страната, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на 

Министъра на здравеопазването, постановена във връзка с усложняващата се епидимична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 на територията на страната,  

Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020г. и Заповед № РД-01-143 / 20.03.2020г., и двете на 

Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния 

оперативен щаб, Решение № РД-20-41 / 14.03.2020г. на Областен кризисен щаб на Област 

Пловдив и препоръки на Общинския съвет по сигурността, както и с цел недопускане и 

ограничаване разпространението на COVID-2019  на територията на община Първомай 

З А Б Р А Н Я В А М  и  В Ъ В Е Ж Д А М 

СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЪРВОМАЙ :

1. Преустановявам учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, 

клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и други обучителни институции 

и организации на територията на Община Първомай. При възможност се въвежда 

дистанционна форма на обучение на територията на Община Първомай в срок до  

29.03.2020г.. 

2. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини на 

територията на Община Първомай  в срок до 29.03.2020г.. 

3. Преустановяват 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 правно-организационната им 

форма, в това число и Център за обществена подкрепа – гр.Първомай,  в срок до 

29.03.2020г. 

4. Преустановява се работата на Детска млечна кухня при Община Първомай в срок 

до 29.03.2020г.. 

5.  Провеждането на всякакви масови мероприятия, посещения на културни, спортни, 

образователни, частни мероприятия и други събития от масов характер на открито и 

закрито. 



6. Провеждането на танцови, спортни и други тренировъчни мероприятия, както и 

мероприятия в пенсионерски, читалищни клубове и клубове на  хора с увреждания. 

7.  Провеждането на търговската дейност на промишлени и зеленчукови пазари, като 

зеленчуковите продукти от първа необходимост, гражданите могат да си набавят от 

работещите хранителни магазини. 

8. Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти , 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски 

центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните 

магазини и аптеките в тях. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се 

разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 

 По собствена преценка, съвест и гражданска отговорност търговците осъществяващи 

всички търговски дейности, неупоменати по-горе могат да продължат да функционират по 

досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания и посочените 

такива в т.16 от настоящата заповед.

9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на 

открити и закрити обществени места. 

10. Забранявам на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и 

аптеки във времето от 08:30 до 10:30 часа всеки ден. 

11.  Посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки,  фитнес 

площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места на територията на Община 

Първомай. 

12.  Да бъдат спрени от режим на работа вендинг автоматите за кафе и пакетирани 

храни, разположени на територията на община Първомай. 

13. Свиждания и посещения в специализираните институции и социални услуги от 

резидентен тип.  

14.  При завръщане на лица пребивавали в чужбина, кметовете на населените места, 

кметски наместници, главни специалисти „Организационен”, както и гражданите се 

задължават да уведомяват органите на реда и органите на местното самоуправление за 

предприемане на необходимите действия, относно спазване условията на карантина. 

15. Завърналите се лица, които са  пребивавали в чужбина да спазват 14 - дневен 

карантинен период.  

16. Във връзка с  допълнително противоепидемични мерки за територията на област 

Пловдив въведени с Решение № РД-20-41 / 14.03.2020г. на Областен кризисен щаб  

собствениците  / управителите на съответните търговски обекти следва:   

16.1.Да създадат (обезпечат) строг пропускателен режим в хранителните 

хипермаркети и супермаркети, с оглед недопускане на близък физически контакт;  

16.2. Да създадат (обезпечат) пропускателен режим за нехранителните хипермаркети 

и магазини; 

16.3.При изчакване пред хипермаркетите,  да се осигури дистанция от 1,5 м.; 

16.4. В останалите магазини (супермаркети) и търговските обекти да се осигури  

дистанция между посетителите минимум 1,5 м. или задължително носене на предпазни 

средства, което е задължение на управителите на обектите.. 

16.5.  Собствениците на по-големите търговски обекти – хранителни магазини, да 

спазват допустимия максимален брой посетители, утвърдени с Решение № РД-20-41 / 

14.03.2020г. на Областен кризисен щаб. Списъкът е публикуван на следния адрес: 

https://pd.government.bg/?p=23612



17. Посочените мерки от т.5 до т.16 включително да се изпълняват до ВТОРО 

НАРЕЖДАНЕ и/или до отпадане на необходимостта от изпълнението им. Срокът и 

обхватът на мерките определени с настоящата заповед може да бъде променян в зависимост 

от развитието на епидемичната ситуация в страната и областта. 

Настоящата заповед отменя Заповед №РД-15-158/16.03.2020г. на кмета на Община 

Първомай.  

Гореизложеното обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени 

интереси, а именно да се ограничи  разпространението на COVID-2019  и  осигури здравето 

на гражданите на територията на община Първомай, с оглед на което и на основание чл.60, 

ал.1 от АПК  

Д О П У С К А М : 

Предварително изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта от защита на 

особено важни обществени интереси, а именно да се ограничи  разпространението на 

COVID-2019  и  осигури здравето на гражданите на територията на община Първомай. 

На основание чл.60, ал.5 от АПК настоящето разпореждането за предварително 

изпълнение, може да се обжалва чрез кмета на Община Първомай  пред АС Пловдив  в 

тридневен срок от съобщаването му. 

За сведение и изпълнение от гражданите на община Първомай, собственици / управители 

на търговски обекти, заведения за обществено хранене, имащи отношение към изпълнение 

на разпоредените мерки, настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на 

община Първомай и  да се популяризира чрез средствата за масова информация. 

Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на заместник-

кметовете, Секретаря на община Първомай, Председателя на Общински съвет гр.Първомай, 

на  кметовете на кметства и кметски наместници, директорите на детски градини и 

училища, ръководителите на специализираните институции и социални услуги от 

резидентен тип на територията на община Първомай, ръководителя на Център за 

обществена подкрепа – гр.Първомай - за сведение и изпълнение.  

Препис от Заповедта да се връчи на Началника на РУ гр.Първомай, ОДБХ  Пловдив, РЗИ 

Пловдив – за сведение и съдействие при спазване на противоепидемични мерки. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и Секретаря на 

община Първомай. 

     На основание чл. 149, ал.1 от АПК  настоящата заповед подлежи на оспорване по реда на 

АПК в 14 - дневен срок от съобщаването й.   

НИКОЛАЙ  МИТКОВ
Кмет на Община Първомай                              


