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ОБЛАСТЕН ПЛАН  

 

ЗА КООРДИНАЦИЯ, ДЕЙСТВИЕ И КОНТРОЛ  

ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ И 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

I. Допълнителните противоепидемични и ограничителни мерки във връзка 

с предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19 на територията 

на област Велико Търново се въвеждат при отчетена 14-дневна заболяемост на и 

над 60 на 100 000 население за последните две седмици и данни за огнища с 

тенденция за сливане или на повсеместно распространение за период от 3 

седмици. 

 

II. Допълнителните противоепидемични и ограничителни мерки във връзка 

с предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19, които могат да 

се въвеждат на територията на област Велико Търново при наличие на условията 

в т. I са следните: 

1. Преминаване към дистанционна форма на работа на служители, 

където това е приложимо; 

2. Въвеждане на задължително изискване за носене на защитни маски 

за лице в офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване 

на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите; 

3. Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с 

обществено предназначение, търговски или други обекти, които 

предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна 

маска на лицето на 2,5 м
2
 площ с цел недопускане струпване на 

евентуално асимптомни или болни лица; 

4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено 

предназначение, търговски или други обекти, които предоставят 

услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително 

изготвен график; 

5. Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. 

между облегалките на най-близко разположените столове от две 

съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса в 

заведенията за хранене; 
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6. Задължително носене на защитни маски за лице от персонала в 

обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, 

които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и 

носа, като не се допуска употребата на приспособления, 

неотговарящи на изискването, напр. пластмасови приспособления за 

уста; 

7. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други 

сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, 

маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на 

организация за еднопосочно движение на гражданите; 

8. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, 

тържища и други сходни места; 

9. Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез 

увеличаване броя на използваните автобуси и други превозни 

средства; 

10. Разполагане на клиентите, посещаващи дискотеки, пиано-барове, 

нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за 

развлечения на закрито и на открито до не повече от един човек на 

2,5 м
2
; 

11. Провеждане на организирани масови мероприятия на открито и 

закрито след предварително съгласуване с Областен кризисен щаб на 

област Велико Търново за борба с коронавирус; 

12. Ограничаване броя на лица, участващи в организирани събирания на 

закрито до 30 лица (за празненства) и до 50 лица (за семинари, 

конференции и т.н.); 

13. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на 

публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите; 

14. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, 

кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото 

и музикално изкуство) до 30% от капацитета при създаване на 

организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между 

зрителите; 

15. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и 

посетители при провеждане на културни, спортни и други 

мероприятия на закрито; 

16. Въвеждане на засилен контрол от страна на всички компетентни 

структури (Регионална здравна инспекция – Велико Търново, 

Кметовете на десетте общини от област Велико Търново, Областна 

дирекция на Министерство на вътрешните работи – Велико Търново, 

Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново, 

Дирекция „Инспекция на труда“ – Велико Търново и др.) в 
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контролираните от тях обекти и дейности и създаване на 

организация за изпълнение на противоепидемичните мерки и 

контрола им; 

17. Други противоепидемични и ограничителни мерки по преценка на 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, съгласувани с 

Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус. 

 

III. Въведените допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки 

във връзка с предотвратяване разпространението на заболяването COVID-19 на 

територията на област Велико Търново не изключват изпълнението на 

въведените противоепидемични и ограничителни мерки от Министъра на 

здравеопазването.  

За времето на въвеждането на допълнителните противоепидемични и 

ограничителни мерки на територията на област Велико Търново по този план, 

компетентните структури по т. 16 извършват успоредно контрол и за спазване на 

всички мерки, въведени от Министъра на здравеопазването. 

 

IV. В зависимост от преценката на конкретната ситуация, всички или част 

от мерките, посочени в т. 1 – 17, се въвеждат на територията на област Велико 

Търново, община от област Велико Търново или отделно населено място от 

област Велико Търново. 

Въвеждането на мерките се осъществява със заповед на директора на 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, съгласувано с главния 

държавен здравен инспектор (чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето), като преди това 

конкретните мерки се обсъждат с Областен кризисен щаб на област Велико 

Търново за борба с коронавирус по искане на Регионална здравна инспекция – 

Велико Търново. 

Отмяната на въведените допълнителни противоепидемични и 

ограничителни мерки на територията на област Велико Търново се извършва 

след отпадане на условията по т. I, довели до необходимостта от допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки. 

 

V. Контролът по спазването на всички въведени допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико 

Търново се извършва от компетентните органи, посочени в т. 16 и Областен 

кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус, като срокът е 

постоянен за времето, през което са в сила въведените допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико 

Търново. 

Компетентните органи, посочени в т. 16 се отчитат ежеседмично пред 

Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус 
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относно извършените действия по контрол на въведените допълнителни 

противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико 

Търново и за осъществените действия и контрол за спазване на всички мерки, 

въведени от Министъра на здравеопазването. 

 

VI. Настоящият план е приет от Областен кризисен щаб на област Велико 

Търново за борба с коронавирус. 

Промени в Областен план за координация, действие и контрол по 

въвеждане на допълнителни противоепидемични и ограничителни мерки във 

връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на 

област Велико Търново могат да се правят по реда на неговото приемане на 

заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус. 

 

 

 


