
             

 

                 

 

 

 

 

 
 

 

 

З   А   П    О  В   Е   Д 

№ 397 

гр. Лозница, 30.07 .2021г. 

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона 

за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 

на Министерския съвет от 28 юли 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. и Решение № 426 на 

Министерския съвет от 26 май 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на 

Община Лозница, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.: 

1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни 

центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически 

лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни 

маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция. 
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2. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани 

групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на 

помещението и носене на защитни маски за лице от персонала. 

3. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, 

циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от 

танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 

50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., 

носене на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, 

театри, циркови представления и други сценични прояви). 

4. Провеждането на спортни състезания с публика се допуска при заемане на не повече 

от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни 

маски за лице. 

5. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и 

комплекси, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и 

таласотерапевтични центрове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета 

им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. 

6. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от 

Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% 

от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала. 

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

търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, 

създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат 

повече от 1 човек на 8 кв. м. 

8. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно 

движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите 

и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 

9. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за 

социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни 

лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените 

противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със 

заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените 

противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за 

контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 

 

 



          10.Всички домоуправители в жилищните блокове, собствениците на търговските 

обекти да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в общите 

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

 

За неизпълнение на горепосочените противоепидемични мерки, длъжностните лица и 

собствениците на търговските обекти ще носят отговорност по Наказателния кодекс. 

 

 Препис от заповедта и да се връчи на всички длъжностни лица и заинтересовани 

страни   за сведение и изпълнение. 

 

 

 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

КМЕТ /п/ 

Севгин Шукри 

 

 

 

 


