
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
ЗАПОВЕД 

№  822 / 24.08.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. на Министъра на 
здравеопазването, във връзка с чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за 
здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния 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,

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Елин 
Пелин:

I. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на 
чл. 1 от Закона за администрацията да организират работния процес на 
работниците/служителите, като:

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 
7.30 и 10 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в 
зависимост от характера на работа това не е възможно.

II. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, 
работодателите/органите по назначаване задължително да организират провеждането на 
следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед № РД -  01 
-  262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни 
болести (повищена температура, кашлица, хрема и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в 
Приложение № 2 от Заповед № РД -  01 -  262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването 
и осигуряване на сапун, вода и дезинфектанти;

в) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най- 
малко от 1,5 метра;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от 
спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, 
шлем, ръкавици и др.).
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III. Началниците на отделите от Общинска администрация-Елин Пелин да имат 

готовност с график за дистанционна форма на работа на част на служителите, при установена 
нужда и увеличаване на заболеваемостта.

IV. Забранява се достъпът на граждани до сградата на Общинска администрация-Елин 
Пелин извън установените приемни дни, като приемането на гражданите от страна на 
служители на Община Елин Пелин да се осъществява само в приемните дни на съответните 
отдели и след предварително записан час, като контролът по изпълнението на настоящата 
точка да се осъществява от началниците на отделите, съвместно със служителите, 
осъществяващи физическа охрана.

V. Допускането на гражданите в Центъра за административно обслужване на 
гражданите (ЦАО) да се осъществява при строго спазване на установените 
противоепидемични мерки, като не се допуска струпване на граждани.

VI. Заповедта влиза в сила на 24.08.2021 г., като същата следва да се публикува на 
интернет страницата на община Елин Пелин.

Заповедта да се сведе до знанието на началника на РУ -  Елин Пелин, управителите на 
МБАЛ Елин Пелин ЕООД, МБАЛ Скин Системс база „Елин Пелин“, на търговски обекти, 
собственици и инструктори на учебни центрове за обучение на водачи за управление на 
МПС, техническите сътрудници на стадиони и игрища, треньори в клубове и сдружения, 
директорите на учебните заведения и детските градини на територията на Община Елин 
Пелин, секретарите на читалищата и председателите на пенсионерските клубове, кметовете и 
кметските наместници по населени места на община Елин Пелин, длъжностните лица и 
служителите на общинска администрация-Елин Пелин за контрол, сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Ренета Денкова, Секретар на 
Община Елин Пелин.
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