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 ОБЩИНА  ВИДИН
           Видин 3700, пл. “Бдинци” № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132; 

   e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg 

 

 

З А П О В Е Д 
 

№РД-02-11-228/09.03.2020 г. 

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, заповед №РД-01-118/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във 

вързка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Габрово и Плевен, препоръка 

на Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р-37/26.02.2020 г. на Министър 

председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски 

съвет на 08.03.2020 г., считано от 9.03.2020 г.  

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
На територията на община Видин  

 

 I. Детска ясла „Слънчев кът“ гр. Видин и детските градини на територията на община 

Видин да останат отворени, като бъдат предприети следните противоепидемични мерки:  

1. Да се повиши взискателността при провеждане на санитарно-хигиенните и 

противоепидемични мероприятия; 

2. Да се извършва строг сутрешен филтър и задължително изискване за медицински 

преглед на входа от медицинските специалисти, като не се допускат деца със съмнение за 

заболяване в детските заведения; 

3. Директорите на детски заведения да осигурят предпазни средства – ръкавици, 

дезифектанти и др. за персонала;  

4. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на 

помещенията;  

 5. Да се ограничи достъпът на външни лица. 

 6. По преценка на родителите децата може да не посещават детска градина и детската 

ясла в определения превантивен ограничителен период. 

II. Задължавам директорите на учебните заведения след възстановяване на учебните 

занятия: 

1. Да осигурят благоприятни условия за обучение по отношение на температурния 

режим в училищата. 

2. Да се осигурят достатъчно дезифектанти и миещи препарати за дезинфекция на 

класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др. 

mailto:kmet@vidin.bg
http://www.vidin.bg/


2 
 

3. Да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно почистване и проветряване на 

класните стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др. 

III. Да бъдат преустановени: 

1. Посещенията на културни мероприятия (в т. ч. кина, театри, концертни зали, 

фитнес-зали, тържества, чествания и др.), в които се събират много хора на закрито. 

 2. Организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито 

- концерти, фестивали, изложения и др. 

IV. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва  без публика. 

V. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия - извънкласни 

дейности, олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които 

участват деца и ученици. 

VI. В сградата на общинска адмнистрация-Видин и в сградите на всички общински 

предприятия да се извършва четирикратна дезинфекция и редовно проветряване на 

кабинетите и помещенията.  

VII. Да се ограничи достъпът на външни лица да всички социални услуги на 

територията на община Видин. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борислава Борисова, заместник - 

кмет "Хуманитарни дейности и социална политика". 

 

 Настоящата заповед да се върчи на заинтересованите лица за сведение  и изпълнение. 

 

Заповедта да бъде публикувана на интернет страница на Община Видин. 

 

Копие от настоящата заповед да бъде изпратена на началника на Регионално 

управление на образованието-Видин и на директора на Регионална здравна инспекция-

Видин. 

 

 

 

 
 Д-Р ЦВЕТАН ЦЕНКОВ  /п/ 

 Кмет на община Видин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


