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П Р О Т О К О Л 

 

 

Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус 

проведе неприсъствено заседание на 10.04.2020 г. Дневният ред, по който докладваха 

представителите на институциите, беше следният: 

1. Представяне на информация за актуалната епидемична обстановка в област 

Велико Търново; 

2. Представяне на информация за лицата, поставени под карантина на 

територията на областта; 

3. Представяне на информация за осъществяваната контролна дейност на 

пропусквателните пунктове; 

4. Представяне на информация за извършени проверки и издадени актове във 

връзка с неспазване на мерките, свързани с въведеното извънредно 

положение; 

5. Представяне на информация за наличие на достъп от кметовете до 

Национална информационна система за борба с COVID-19; 

6. Представяне на информация за предприетите действия на кметовете във 

връзка с изпълнението на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването; 

7. Разни. 

 

По т. 1 на дневния ред Регионална здравна инспекция Велико Търново 

представи следната информация: На територията на област Велико Търново са налице 

8 лица с положителни проби за COVID-19, от които 2 са били хоспитализирани и са 

изписани за домашно лечение, 2 са хоспитализирани в момента /в МОБАЛ-Велико 

Търново и МБАЛ-Горна Оряховица/ и 3 са новоустановените, които са карантинирани 

и са на домашно лечение, като са издирени и контактните им лица. 

 

По т. 2 на дневния ред Регионална здравна инспекция Велико Търново 

представи следната информация: Към 09.04.2020 г. на територията на област Велико 

Търново има 664 лица под карантина, а за 1231 лица карантината е изтекла. 

 

По т. 3 на дневния ред Областна дирекция на Министерство на вътрешните 

работи представи следната информация: 

Със заповед № 366з-695/13.03.2020 г. е създаден Временен оперативен щаб за 

управление и координация на силите и средствата на ОДМВР – В. Търново за 

ограничаване разпространението на заболяването COVID-19, причинено от 

коронавирус 2 (SARS-CoV-2). 

Със заповед № РД 01-143/20.03.2020 г. изм. и доп. заповед № РД 01-

153/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, относно 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 

на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение, е указано на органите на МВР 

да организират контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-изходните 
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пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на 

гражданите. В тази връзка на входно-изходните пътища на гр. В. Търново са изградени 

7 денонощни КПП, както следва: 

- КПП № 1 – първокласен път I-4 /София-Варна/, км. 124+000 /първо кръстовище 

за с. Леденик/;  

- КПП № 2 – първокласен път І-4 км. 135+000, посока Варна, начало на 

разделителна ивица след кръстовище за с. Шереметя и с. Арбанаси, в посока гр. Варна; 

- КПП № 3 – първокласен път І-5 /Русе-Габрово/, км. 108+825, кръстовище с път 

ІІ-55; 

- КПП № 4 – първокласен път І-5 /Русе-Габрово/, км. 101+000, местността 

“Дервент“;  

- КПП № 5 – път IІІ-5302, км. 16+300, с. Присово;  

- КПП № 6 – гр. В. Търново, ул. „Н. Габровски“ край на града в посока с. 

Шемшево /западна промишлена зона/;  

- КПП № 7 – ІІІ-514, км.43+200, ул. „П. Евтимий“ гр. Г. Оряховица, 

бензиностанция „Марешки“).  

За ограничаване на движението (забрана на движението на всички ППС) са 

поставени 4 броя физически заграждения, като е въведена е временна организация на 

движението. Физическите заграждения са поставени, както следва: 

- в гр. Дебелец път III-551, км. 0+000;  

- път III-551, км. 9+200 кръстовище за с. Велчево; 

- общински път VTR- 1014 за манастир „Св. Петър и Павел“ гр. Лясковец; 

- общински път VTR- 1014 (между с. Шереметя и с. Драгижево.)  

На изградените КПП осъществяват дейност по проверка и пропускане на ППС 

служители на ОДМВР – В. Търново и служители на БГ ТОЛ.  

Създадена е организация да се осигурява коридор за преминаващите товарни 

автомобили през КПП 1, КПП, 2, КПП 3 и КПП 4.  

По отношение на КПП: 

1. През изградените КПП се пропуска преминаването на лица само в случаите на 

неотложност на пътуването, наложено от: 

а) полагане на труд в населеното място; 

б) здравословни причини на пътуващия или негови близки;  

в) завръщане на настоящ или постоянен адрес (населени места – гр. В. Търново, 

гр. Дебелец, с. Арбанаси, с. Шереметя, с. Малки чифлик, с. Беляковец и с. Присово); 

г) завръщане на адрес, на който временно пребивават, когато е различен от 

техния постоянен или настоящ адрес; 

д) необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки, когато 

населеното място, в което живеят те е различно от това по техния постоянен или 

настоящ адрес; 

е) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които полагат грижа, със 

стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или 

настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки. 

2. Обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват с документ за самоличност и един 

или повече от следните документи: 

а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта; 

б) медицински документ; 
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в) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага 

пътуването, с изключение на обстоятелството за постоянен адрес. 

3. На изградените КПП се извършва проверка на граждани, като по отношение 

на водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява 

охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) се изисква единствено 

представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или 

служебен документ - карта. 

4. При проверка на граждани, пътуващи с групов транспорт, организиран от 

работодателя им, се изисква единствено представяне: 

а) от водача на превозното средство - документ за самоличност и служебна 

бележка от работодателя или служебен документ - карта, и издаден от работодателят 

документ, удостоверяващ че с превозното средство се транспортират единствено 

негови служители от постоянните/настоящите им адреси до местоработата им и 

обратно; 

б) от пътниците - документ за самоличност и служебна бележка от работодателя 

или служебен документ - карта. 

5. Служителите на държавните органи и органите на местно самоуправление се 

пропускат при представяне само на служебен документ - карта, в случаите на полагане 

на труд в населеното място. 

6. С приоритет през КПП да се пропускат: 

а) превозни средства със специален режим на движение; 

б) лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ; 

в) служители: 

- на хранителни вериги и аптеки;  

- осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства; 

- на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества; 

- извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности; 

- техници, извършващи ремонт на медицинска апаратура в лечебни заведения. 

7. С приоритет на служителите на стратегически обекти, като пропускането на 

същите да става само след представяне на документ за самоличност и служебна 

бележка от работодателя или служебен документ - карта. (стратегически обекти, 

осъществяващи дейност на територията на ОДМВР са 1. Язовир "Йовковци"; 2. 

„Аркус“ АД гр. Лясковец; 3. Компресорна станция "Полски Сеновец" –

„Булгартрасгаз“; 4. Железопътен възел Горна Оряховица; 6. Летище Горна Оряховица; 

"Мобилтел" - ЕАД, "Космо България "Мобайл" – ЕАД; РД „Държавен резерв“ – В. 

Търново – база с. Ресен, община В. Търново, база с. Поликраище и база с. Козаревец, 

общ. Г. Оряховица, база гр. Павликени; “Софарма-Трейдинг”). 

8. В случай, че служебната бележка е предоставена от работодателя в електронен 

вид, гражданите може да я представят на контролните органи на електронен носител. 

9. Гражданите предоставят на КПП предварително попълнена декларация, чрез 

която да декларират наличието на съответното обстоятелство по т. 1. 

10. Адвокатите, които пътуват с цел упражняване на своята професия, се 

пропускат след предоставяне на декларация по образец, чрез която да декларират 

наличието на съответното обстоятелство по т. 1. и се легитимират със заверена за 

съответната година адвокатска карта, издадена от съответния адвокатски съвет. 

11. Земеделските стопани и животновъди се пропускат през КПП до ниви, 

овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни 
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обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури за извършване на 

необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, 

рибата и други, като за удостоверяване на това обстоятелство, освен попълнената 

декларация по образец предоставят един от следните документи: 

а) удостоверение за регистрация по Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (Обн. ДВ. бр. 10 от 5 

февруари 1999 г.), като земеделски стопанин (зелено картонче), като ако не е заверено 

за 2020 година важи заверката и за 2019 г.; 

б) удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден 

обект или пчелин); 

в) служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че 

преминаващото лице е негов служител. 

12. През КПП се пропускат превозни средства, които превозват семена, 

посадъчен материал, торове, препарати, поливна техника, фуражи и други, необходими 

за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности. 

13. Земеделските стопани и животновъдите се пропускат при необходимост от: 

а) подаване на документи във връзка с упражняваната от тях дейност до ОД 

„Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по 

безопасност на храните; 

б) посещаване на агроаптеки, магазини за резервни части, техника и оборудване, 

както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност. 

14. Самонаетите лица се пропускат през КПП в случай, че пътуването им е 

свързано с работен ангажимент, което е отразено в декларацията, в която са попълнили 

като работодател собственото си име или предприятие.  

Самонаети лица са: 

а) самоосигуряващите се лица (с изкл. на адвокатите, които представят 

адвокатска карта); 

б) едноличните собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, 

в които те работят; 

в) неплатени семейни работници, включително тези, работещи в некорпорирани 

предприятия и ангажирани напълно или частично в производствения процес; 

г) надомни работници, чиито доход е функция от стойността на продукцията от 

даден производствен процес, за който те са отговорни; 

д) лицата, заети в предприятие ангажирано с производство изцяло за тяхно 

крайно потребление. 

16. Представената от преминаващите КПП лица декларация се предава на 

полицейските органи и се съхранява в районното управление/ОДМВР, при което е 

изграден съответния КПП, с цел извършване на последващи проверки. 

 

По т. 4 на дневния ред Областна дирекция на Министерство на вътрешните 

работи представи следната информация: 

- ежедневно, по няколко пъти са извършили проверки на лица, с наложена 

карантина – общо 22143 проверки; 

- за констатирани нарушения на наложените карантинни мерки са образувани 62 

досъдебни производства и проверки; 

- за констатирани нарушения по чл. 209а от Закона за здравето във връзка със 

спазване на мерките, указани в заповедите на министъра на здравеопазването, от 
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служители на ОДМВР – В. Търново са съставени 80 акта за установяване на 

административни нарушения. 

 

По т. 5 на дневния ред кметовете на общините от област Велико Търново 

представиха следната информация: 

Кметовете на населените места в Община Горна Оряховица имат достъп до 

Националната информационна система за борба с  COVID-19. 

Кметът на Община Златарица няма достъп до Националната информационна 

система за борба с  COVID-19. 

Община Лясковец не е осъществила достъп до Национална информационна 

система за борба с COVID-19, тъй като в сайта на Министерството на здравеопазването 

липсват видимо реквизити за регистрация. 

Община Павликени няма достъп до Национална информационна система за 

борба с COVID-19. 

Община Полски Тръмбеш е предприела действия по регистрация в Национална 

информационна система за борба с COVID-19 и е уведомила длъжностните лица на 

населените места за информиране на гражданите. 

Към момента в Община Свищов няма постъпила информация за предоставен 

достъп на кмета на община Свищов до Национална информационна система за борба с 

COVID-19. За въвеждането в експлоатация, както и за характеристиките на 

Национална информационна система за борба с COVID-19, общинското ръководство е 

запознато чрез публично оповестената на сайта на Министерство на здравеопазването 

заповед № РД-01-184/06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, в т. ч. с 

разпоредбите на т. 3 и т. 12, касаещи общините. 

Община Стражица все още не са достъпили в Националната система за борба 

срещу коронавируса, но имат готовност и необходимия ресурс – длъжностни лица с 

КЕП, които да извършват този процес. 

Към момента Община Сухиндол няма осъществен достъп до Националната 

информационна система за борба с COV1D-19. 

 

По т. 6 на дневния ред кметовете на общините от област Велико Търново 

представиха следната информация: 

В Община Горна Оряховица във връзка изпълнението на Заповед РД-01-

179/06.04.20202г. на Министъра на здравеопазването за работата на кооперативните и 

фермерски пазари и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до 

купувач се прилагат допълнително следните мерки, разпоредени със Заповед рег.№  № 

17 / 07.04.2020 г. на управител на „Общински пазари” ЕООД: 

1. Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи 

продукция и между клиентите; 

2. Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 

3. Спазване на лична хигиена и дезинфекция; 

4. Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им. 

Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, Кметът на Община Златарица е издал Заповед № 235/09.04.2020 г. 

На територията на Община Лясковец не функционират кооперативни и 

фермерски пазари, поради което не е извършен анализ на конкретната им специфика 

като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни 
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доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Със Заповед № 

634/14.03.2020 г. на Кмета на Община Лясковец са въведени забрани за извършване на 

търговска дейност на открито на всякакъв вид стоки на територията на община 

Лясковец и е забранено организирането на неделния пазар в село Джулюница. 

Площите, върху които се извършва т. нар. пазар в село Джулюница, не позволяват да 

се изпълнят изискванията на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването. 

В Община Павликени е издадена Заповед № РД- 02-11- 1130/08.04.2020 г. на 

Кмета на Община Павликени, относно функционирането на Общински пазар 

Павликени при спазване предвидените мерки за опазване живота на гражданите, 

свързани с разпространението на СOVID-19 на територията на общината. Същата е 

публикувана на страницата на Община Павликени в раздел – Короновирус. 

Кметът на Община Полски Тръмбеш е издал Заповед № РД-01-05-

2981/07.04.2020 г., с която отменя т. 9 от РД-01-05-2230/14.03.2020 г. и се разрешава 

функционирането на кооперативния пазар в град Полски Тръмбеш. Осигурен е достъп 

на земеделските производители до пазара, като стриктно се спазват предписанията по 

Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

В Община Свищов с оглед разпоредбите на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. 

на Министъра на здравеопазването са предприети действия, както следва:  

 На 06.04.2020 г. е проведено е заседание на Кризисен щаб при Община Свищов с 

дневен ред:  

1. Запознаване с разпоредбите на заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. 

2. Създаване на организация за функциониране на общинските пазари. 

За обсъжданията по дневния ред и за взетите решения е изготвен протокол № 

11/2020 г. с изх. № 06-03-113/09.04.2020 г. 

 На 06.04.2020 г. със заповед № 9/06.04.2020 г. на директора на ОП „Пазари 

Свищов“ е отменена негова заповед № 5/10.03.2020 г., с която е преустановено 

функционирането на общинските пазари. 

 На 06.04.2020 г. със заповед № 472 РД-01-03/06.04.2020 г. на кмета на община 

Свищов са разпоредени местни мерки за създаване на организация за 

функциониране на общинските пазари. 

Кметът на Община Стражица е издал заповед, с която е възстановена дейността 

на кооперативните и фермерски пазари на територията на общината, като е създадена 

допълнителна организация за спазване на указаните противоепидемични мерки. 

На територията на Община Сухиндол няма действащ фермерски пазар в 

момента. 

 

По т. 7 на дневния ред Регионално управление на образованието представи 

информация за въвеждане и прилагане на дистанционно обучение в училищата на 

област Велико Търново: 

1. При стартиране на дистанционно обучение са включени всички 83 училища, в 

т.ч. 2 частни училища. Според информация на директорите към 18.03.2020 г. са се 

включили почти всички учители/ без 14 учители/ и около 82% от всички ученици за 

област Велико Търново; 

2. Към 23.03.2020 г. поради техническа невъзможност електронно обучение не 

провеждат 12 учители от областта - 10 без устройство и 2 без интернет връзка; 



Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с 

коронавирус 

5000 Велико Търново,  пл. “Център” № 2, п.к. 443, тел. и факс 062/600 464, 839, http://www.vt. government.bg 

3. Към 23.03.2020 г. само 615 ученици (2,995%) от областта нямат възможност за 

дистанционно обучение поради липса на устройство или липса на Интернет; 

4. В 37 училища (44,6%) функционира 100% -ово дистанционно електронно 

обучение; 

5. 46 училища на областта (55,4%) все още използват смесен модел - социални 

групи и листови на хартия; 

6. Осигурена е необходимата логистика и предпазни средства за дезинфекция на 

училищните сгради и за предпазване на персонал и ангажирани с предоставянето на 

учебни материали лица. 

 

 

Областният кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус 

отправя следните препоръки към населението в област Велико Търново: 

- Да се спазват всички противоепидемични мерки, въведени в страната, до 

тяхната отмяна; 

- Гражданите да се отнасят с висока степен на отговорност към всички 

въведени мерки и по време на предстоящите Великденски празници. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Проф. д-р Любомира Попова 

Областен управител 

на област Велико Търново 

 

Секретар: 

Цанко Стефанов 

Главен експерт 

Дирекция АКРРДС 


