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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ЗАПОВЕД 
№230/11.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Заповед № РД-01-171/10.03.2021 на Директора на РЗИ -  София област, във 
връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 310,00 
на 100 000 население за последните две седмици на територията на Софийска област, 
решение на Областния кризисен щаб от 10.03.2021 г. и съгласувано с главния държавен 
санитарен инспектор

НАРЕЖДАМ:

1. Считано от 00.00 ч. на 12.03.2021 г. до 00.00 ч. на 26.03.2021 г. се въвежда 
задължително изискване за носене на защитни маски за лице на пазари и тържища;

2. Въвежда се обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици от 5-ти 
до 12-ти клас от образователни институции на територията на община Елин Пелин;

3. Деца, записани на задължително предучилищно образование в детска 
градина/училище на територията на община Елин Пелин, могат да отсъстват по 
желание на родителя, след писмено уведомяване на директора;

4. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на 
съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на 
служителите си;

5. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа, работодателите 
да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки на работните 
помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за 
спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се осигури 
дистанция от 1,5 м. и недопускане на служители или външни лица с прояви на 
респираторна симптоматика;

6. Да се засили контрола при провеждане на културно-масови мероприятия, като 
организаторите са отговорни за спазване на противоепидемичните мерки след 
съгласуване с РЗИ -  Софийска област;

7. Лечебните заведения за болнична помощ да са в готовност при достигане на 
заболеваемост над 500 на 100 000, за преустановяване на плановата оперативна 
дейност и разкриване на допълнителни легла за COVID-19;

8. Да се извършва безотказен прием и лечение на пациенти на COVID-19, както и 
съмнителни за COVID-19 по клинични данни при спазване на строг 
противоепидемичен режим в определените за целта COVID-зони;
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9. Управителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат организация 
и да засилят контрола, относно недопускане смесване на потоците на болни и 
съмнително болни за COVID-19 и други пациенти, особено в местата на ренгенови 
и медико-диагностични лаборатории;

10. Лечебните заведения за извънболнична помощ да определят часови график за 
прегледи на лица е респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за 
което да информират пациентите си;

11. Настоящата заповед влиза в сила от 00.00 ч. на 12 март 2021 година.

12. Заповедта да се сведе до знанието на началника на РУ - Елин Пелин, 
ръководителите на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 
директори на училища и детски градини, секретари на читалища, кметовете и 
кметските наместници по населени места на община Елин Пелин, длъжностни 
лица и служители на общинска администрация за контрол, сведение и изпълнение 
и да се публикува на интернет страницата на община Елин Пелин.

13. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 
интернет страницата на Община Елин Пелин, пред Административен съд -  София 
област по реда на Административно-процесуалния кодекс.

14. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, настоящата заповед подлежи на предварително 
изпълнение, с цел осигуряване животът или здравето на гражданите и защитата на 
особено важни държавни или обществени интереси.
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