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№ РД-346/ 21.12.2020 г.
На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с усложнената епидемиологична
обстановка и разпространението на Ковид-19 в страната, както и на територията на
община Баните, и в изпълнение на Заповед РД 01-718/18.12.2020 г. на Министъра на
здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:
ВЪВЕЖДАМ СЛЕДНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БАНИТЕ, СЧИТАНО ОТ 22.12.2020 Г. ДО 31.01.2021 Г.

1. Възобновяват се присъствените учебни занятия от 04.01.2021г. за
учениците от първи до четвърти клас и се допускат индувидуалните присъствени
посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в
съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и
Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното
и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19,
публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. От 04.01.2021г. се възобновяват посещенията в детските градини и детските
ясли на територията на община Баните.
3. Носенето на защитни маски за лице на закрити обществени места е
задължително. Въвеждам задължителна дистанция от 1,5 метра между две лица на
всички обществени места.
4. Преустановява се работата на питейните заведения, ресторанти, заведения за
бързо хранене, кафе-аперитиви, снек-барове и във всички заведения по смисъла на чл.
124 от Закона за туризма, считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г. Изключение се
допуска за ресторантите на територията към местата за настаняване само за
гости на съответното място за настаняване, които ще работят при използване
на капацитета им до 50% и при ограничено работно време – от 6:00 часа до
22:00 часа.
5. Магазините за хранителни стоки организират работата си, като допускат лица
на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8:30 и
10:30 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

Носенето на защитни предпазни маски е задължително, както от персонала така и от
посетителите в търговските обекти.
6. Задължавам всички работодатели, собственици на търговски обекти и др. да
спазват строго алгоритъма за провеждане на дезинфекция на обектите.
7.Преустановява се пазара на нехранителни стоки на територията на община
Баните до второ нареждане.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Ферад Емин –
Замесник кмет на община Баните, на Общинския кризисен щаб, на органите на МВР и
РЗИ – Смолян. На нарушителите на настоящата Запоред да се налагат санкции по
Закона за здравето.
Ксерокопие от Заповедта ми да се връчи на кметовете на кметства, кметските
наместници, ПУ – Баните, както да бъде публикувана на сайта на община Баните и да
се разлепи на таблата за информация за гражданите в населените места.

ЗОРКА МАДЖАРОВА
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