
 
 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 
 

 

                                                              З А П О В Е Д 

 

22 ОА-1631 

 

22.07.2022г. 

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за 

здравето, във връзка със Заповед № РД-01-577 от 21.07.2022г. на министъра на 

здравеопазването. 

 

 

                                                                  Н А Р Е Ж Д А М:  
 

I. Въвеждам следната организация за прилагане и контрол на временни 

противоепидемични мерки, : 

 

1.  Всички лица, които се намират в лечебни заведения, в аптеки, оптики и 

дрогерии, в обекти за представяне на социални услуги за деца и възрастни, в 

обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска за 

лице еднократна или многократна употреба. 

2.  Всички работодатели и органи по назначаването да организират 

провеждането на противоепидемични мерки, като редовно се проветряват и 

дезинфекцират помещенията, като се провежда инструктаж на персонала за 

правилна и редовна хигиена на ръце, да се следи за осигуряване на сапун, 

вода и дезинфектант.    

3. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес 

на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от 

разстояние/надомна работа), където е възможно. 

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които 

предоставят услуги на гражданите да организират дейността си по начин, 

който да осигурява спазване на дистанция най-малко от 1,5 метра между 

лицата в обекта.  

5. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане 

на деца с клинични симптоми на COVID-19, както и за други остри заразни 

болести.  

6. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за 

деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми 

на COVID-19 и отстраняване на персонал от работа до установяване на 

диагноза и клинично оздравяване.  

7. Възлагам на сектор „Общинска полиция“ да определи длъжностни лица и да 

създаде организация за ежедневно извършване проверки за спазване на 



въведените противоепидемични мерки с Решение № РД-01-577/21.07.2022г. 

на министъра на здравеопазването. 

8. Възлагам на районите кметове на Община Пловдив и Пловдивски 

Инспекторат да организират екипи за извършване на проверки за спазване на 

противоепидемичните мерки на територията на съответните райони.  

9.  Възлагам на зам.-кмет „Обществен ред и сигурност“ да извършва 

предварително съгласуване с Областния кризисен щаб относно предстоящи 

масови мероприятия, чието провеждане не е забранено със заповед на 

министъра на здравеопазването, решение на Областен кризисен щаб или акт 

на директора на РЗИ-Пловдив. 

10.   Кметовете на райони със свои заповеди да регламентират и да 

организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в 

работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, 

инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и да не допускат 

служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.   

 

  

II. Настоящата заповед влиза в сила на 22.07.2022г. Мерките, определени с 

настоящата заповед се въвеждат за периода от 22.07.2022г. до 22.08.2022г., 

включително.   

 

III. Възлагам на началник отдел „Комуникация и маркетинг“ да публикува на 

интернет страницата на общината настоящата заповед.  

 

IV. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на зам.-кмет 

„Обществен ред и сигурност“ и зам.-кмет „Транспорт“. 

 

 

 

 

 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

Кмет на Община Пловдив 

 

 

 


