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ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

 

ЗАПОВЕД  
№ РД-48/ 13.03.2020 година 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, Заповед №  РД-01.124/13.03.2020 г. на Кирил Ананиев – Министър на 

здравеопазването, във връзка чл. 63 от Закона за здравето /ЗЗ/ и във връзка с 

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 

извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със 

Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България 

 

I. НАРЕЖДАМ: 

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Антон до 

29.03.2020 г.: 
 

1. Преустановяват се посещенията в барове, ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на магазините за 

хранителни стоки, аптеките и дрогериите. На ресторанти и заведенията за бързо 

обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, 

продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на 

санитарно-хигиенните изисквания.  

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия 

(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – село Антон. При възможност се въвежда дистанционна форма на 

обучение. 

3. Преустановяват се посещенията на децата в ДГ „Българче“ – село Антон. 

4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици 

извън системата на предучилищното и училищното образование, които се 

организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-

организационната им форма. 

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 

включително спортни, културно-развлекателни и научни (театри, концерти, 

конференции, симпозиуми, спортни, фитнес зали и други). 

6. Да бъде затворено за външни посетители НЧ „Христо Ботев – 1925“ – село Антон. 

7. Дейността на Домашен социален патронаж – село Антон да се осъществява при 

засилени противоепидемични мерки. На автомобил за пренос на храна – общинска 

собственост да се извършва ежедневна цялостна дезинфекция, регулярно 

почистване на филтрите на климатиците, както и дезинфекция на всички често 

докосвани повърхности – дръжки, прозорци и ръкохватки след всеки курс. 

8. Преустановява се дейността на Пенсионерски клуб „Дълголетие“ – село Антон. 

9. Преустановява се провеждането на общински пазар, организиран всеки четвъртък. 
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10. Всички управители на търговски дружества, в това число на магазините за 

хранителни стоки, аптеките и други работещи с клиенти, да създадат организация 

за дезинфекция по няколко пъти на ден на клиентските пространства и всички 

често докосвани повърхности – дръжки на кошници, парапети, дръжки на врати, 

кранове на мивки. 

11. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на 

съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на 

служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират 

провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в 

това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична 

хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри 

заразни заболявания. 

12. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и 

имунизации. 

13. Да се въведе стриктен контрол на пропускателен режим в сградата на община 

Антон. На гишетата за обслужване на клиенти да се повишат 

противоепидемичните мерки. 

14. Ограничавам достъпът на гражданите до служителите на общинска администрация 

Антон. В случай на достъп до служители гражданите да носят задължително маски. 

15. Служителите на общинската администрация Антон, на Домашен социален 

патронаж – село Антон, на НЧ „Христо Ботев – 1925“ – село Антон да бъдат пряко 

отговорни за здравето и собственото си състояние, като при симптоми на треска, 

кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост, незабавно да се 

обърнат към личните лекари. 

II. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на община Антон и да се 

обяви на информационното табло на сградата на общинска администрация. 

III. Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица, имащи отношение 

към изпълнението на съответните мерки, за сведение и изпълнение. 

 

 

 

 

                           /П/ 
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  

 

АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ                                 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 

 

 

 

 

 

 


