
О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д

З А П О В Е Д

На основание чл. 44, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 44, ал. 1, т.1, т.2, т.4 и т.8 от 
ЗМСМА, чл. 65, ал. 1, т.З от Закона за защита при бедствия, чл. 63, an. 1, ал. 4 и ал.5 от 
Закона за здравето, Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., Заповед № РД -  01-131 от 
17.03.2020 г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб относно 
регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България, както и 
инструкции, получени с писмо изх. № 03-117-10/26.03.2020 г. от Директора на 
Регионална здравна инспекция гр. Разград

З А П О В Я Д В А М :

I. Забранявам поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни 
върху терени общинска собственост до второ нареждане.

II. Забранявам използването на терени общинска собственост за продажба от 
ръчни колички и излагане на нехранителни продукти, стоки, мостри, поставяне на маси 
за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения, и пред магазини до второ 
нареждане.

III. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора 
на открити и закрити обществени места.Не се налагат ограничения за брой лица по 
възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време. 
Препоръчително е при организирането на дейността в търговските обекти да бъде 
съобразяван броя на посетителите, например да бъдат осигурени 10 - 15 кв. м. от 
търговската зала на посетител. Не се забранява достъпа на лица над 60 годишна възраст 
на територията на търговските обекти в интервала след 10.30 часа.

IV. Търговските обекти (в т. ч. хранителни магазини, аптеки и дрогерии) да 
създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На 
местата където се очаква да се събират по-голям брой от хора, да се поставят табели, 
указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на 
обекта на разстояние минимум 1,5 -  2,0 м. вкл. и пред търговските обекти. Външното 
пространство извън обектите следва да се оразмери - с указателни табели за спазване 
дистанция от най-малко 1,5 - 2,0 м между чакащите клиенти пред магазините.

V. Обектите за търговия с храни, трябва да осигурят и следните изисквания:
1. Да се учести периода на провежданата дезинфекция на търговските площи, 

колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най- 
малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които 
не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. отмиване).

2. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва 
задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на 
клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.) или да са 
индивидуално предварително пакетирани.



4. Служителите, съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с 
предпазни средства. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред 
клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, 
съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не 
подлежи на последваща обработка и тук стриктно трябва да се спазват хигиените норми.

5. За предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация 
за гражданите, че същите преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, 
като при възможност от бизнес-оператора е добре да бъдат осигурени еднократни 
найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от 
контаминиране на продуктите.

6. В случаите когато не може да бъде избегнат контакта с клиента следва да бъдат 
предвидени мерки от страна на работодателите, с цел спазване на личната хигиена.

VI. Продажбата от закусвални, пекарни, баничарници, мекичарници, 
дюнерджийници, кебапчийници и други подобни на храна, която не подлежи на 
последваща обработка да се осъществява при спазване на следните изисквания:

1. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва 
задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на 
клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.) или да са 
индивидуално предварително пакетирани.

2. Служителите, съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с 
предпазни средства. Алтернативен вариант е опаковане, което може да се извърши пред 
клиента, като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства, 
съгласно добрите хигиенни практики.

3. Не се допуска поставянето на маси за консумация във и около горепосочените 
заведения.

VII. Въвеждам ограничителен режим на продажба на стоки от павилионите 
(търговска сергия) за пресни плодове и зеленчуци на територията на централния пазар в 
гр. Разград. Търговската дейност да се осъществява на разстояние най -  малко през един 
павилион, при строго спазване на всички санитарно -  хигиени изисквания. Търговците 
извършващи продажба на хранителни стоки, включително на плодове и зеленчуци да 
ограничат контакта на стоките с потребителите. За предлаганите плодове и зеленчуци на 
видно място да се постави информация за гражданите, че същите преди каквото и да е 
използване следва да бъдат добре измити, като при възможност от бизнес-оператора е 
добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. 
подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

VIII. Бизнес-операторите, предлагащи доставката на храна на адрес, като 
самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни (в т. ч. 
общински социален патронаж и детски кухни подготвящи храна за домашна консумация 
за деца от 0 до 3 годишна възраст) следва да бъде организирана така, че да не се допуска 
пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени 
противоепидемични мерки, за което персонала следва да бъде инструктиран. 
Препоръчително е доставчиците да са снабдени с предпазни средства (маски и 
ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.

IX. Всички производители и търговци на храни следва да спазват стриктно 
въведените:

1. Добри практики за производство и търговия с храни и системата за анализ на 
опасностите и критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с 
нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е 
неприложимо;

2. Система за управление на безопасността на храните.
3. Да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване 

на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, 
поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала, съгласно 
европейското и националното законодателство.



X. Всички предприятия на територията на община Разград да изготвят правила за 
придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по 
време и след приключване на работния ден. Във всички обекти, където работодателите 
са организирали изхранване на работещи и др. (тип работнически стол или бюфет), 
следва да се осигури възможност за разделяне по време и/или място на лицата от 
различни структурни звена (отдели, цехове и др.), като се ограничи контакта с други 
лица от други структурни звена. Като алтернативни варианти, може да бъде осигурено 
временно предоставянето на храна на място в рамките на структурното звено (чрез 
индивидуални пакети или индивидуални опаковки) или обособяването на други 
възможности за ограничаване на прекия контакт между служителите.

XI. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, 
особено на гражданите от други населени места и държави.

XII. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им 
здраве и здравето на близките им.

Заповедта да се оповести, чрез средствата за масово осведомяване и да се 
публикува на официалната интернет страница на Община Разград.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите 
обекти за сведение и изпълнение.

Да се връчи на Директора на ОДМВР -  Разгради на Директора на РЗИ -  Разград 
за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мирослав Грънчаров -  зам,- 
кмет на Община Разград и Нели Добрев - секретар на Община Разград.

Настоящата Заповед отменя Заповед № 308/17.03.2020 г. на кмета на Община 
Разград.

КМЕТ:
/ДЕНЧ*} БФЯДЖЙЕВ/


