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З А П О В Е Д 

№ РД-324 

с.Баните, 27.11.2020 год. 

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1,4,6 и чл.63в от 
Закона за здравето, във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25.11.2020 
год. за удължаване срока на обявената с Решение №673 на Министерския съвет от 
25.09.2020год. извънредна епидемична обстановка и предложение Главния държавен 
здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и Заповед № 
РД-01-677/25.11.2020год. на Министъра на здравеопазването за въведени временни 
противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23.30 
часа на 27.11.2020год. до 21.12.2020год.,  

Н А Р Е Ж Д А М :  

 
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата на територията 

на Община Баните, като се преминава на обучение  в електронна среда от разстояние, 
при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.116а, ал.1, 4 и 5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни 
дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и др., организирана в 
училищната и извън училищната среда за всички възрастови групи. 

3. Преустановяват се посещения в детски градини и детски ясли на територията 
на Община Баните. 

4. Преустановява се провеждането на всички културно-развлекателни 
мероприятия (сценични прояви, концерти, занятие от танцовото, творческото и 
музикално изкуство и др.) 

5. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от 
частен характер /сватби, кръщенета, погребения и др./ с присъствие на повече от 15 
човека. 

6. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с 
тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. 

7. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения 
по смисъла на чл.124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на 
храна за дома и офиса. 

8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на 
гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за 
контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от един човек 
на 3 /три/ кв. м. 

9. На зеленчуковия пазар в с. Баните се създава организация за еднопосочно 
движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 метра между посетителите. 
Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 

 

http://www.banite.egov.bg/


10. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на 
работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна 
работа), където е възможно, като допуска присъствена работа на най-много 50% от 
персонала. 

11. Магазините за хранителни стоки, организират работата си, като не допускат 
лица под 65 годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа. 

12. В ЦСРИ /Център за социална рехабилитация и интеграция/ с.Баните да не се 
допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на управителя при 
спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от 
посетителя, че не в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно 
заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на 
центъра.  

13. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на 
контролната им дейност. 

14. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази Заповед, се 
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени с моя Заповед 
№ РД-294/23.10.2020 год. 

15. Всички Кметове и Кметски наместници по населените места на територията на 
Община Баните, съгласно функционалната си компетентност да осъществяват контрол 
за спазване на въведените с настоящата заповед противоепидемични мерки. 

16. Заповедта влиза в сила от  23.30 часа на 27.11.2020 год. 
 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Баните: 

www.banite.egov.bg. 

Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Ферад Емин–Заместник Кмет 

на Община Баните. 

 

 

 

 

 МИЛЕН БЕЛЧЕВ 

Кмет на Община Баните 

 

 
ЗМ/ 
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