
        ОБЩИНА МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 

тел. 05952 / 30 21; e-mail: mt_kmet@mail.bg  
 

 

З А П О В Е Д 

№ 478/19.11.2020 г. 
 

На основание чл. 44, ал. 1, и ал. 2 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-655/ 13.11.2020г. на 

Министъра на здравеопазването, относно епидемичната обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната и Решение № 673 на 

Министерския съвет от 25 септември 2020 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. и Решение № 609 на 

Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен 

инспектор, както и предложения постъпили по време на заседание на кризисния щаб към 

Община Малко Търново проведено на 19.11.2020г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Да се преустанови дейността по учебно – възпитателния процес на ДГ „Юрий 

Гагарин“ – гр. Малко Търново от 20.11.2020г. до 30.11.2020г. вкл., като да се направи 

организация за пълна дезинфекция и почистване на всички помещения в сградата на 

учебното заведение. 

 

2. Директора на ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Малко Търново да предприеме всички 

правни и фактически действия по уведомяване на РУО – Бургас, РЗИ и Агенцията по 

храните за взетото решение по предходната точка 

 

3. Да се преустанови работата с потребители в сградите на ДЦПЛУ – гр. Малко 

Търново, ЦСРИ – гр. Малко Търново за периода от 20.11.2020г. до 30.11.2020г. вкл. 

 

4. Да се преустанови работата на пенсионерските клубове във връзки населени места 

на територията на Община Малко Търново за периода от 20.11.2020г. до 30.11.2020г. вкл 

 

5. Да се преустанови работата на читалищата в гр. Малко Търново, с. Звездец и с. 

Граматиково за периода от 20.11.2020г. до 30.11.2020г. вкл. 

 

6. Да се отменят всички планирани публични събития от културния календар за 

2020г. на територията на община до 31.12.2020г. 

 

7. Да се преустановят събирането на групи от самодейните състави за тренировки и 

изяви 

mailto:mt_kmet@mail.bg


 

8. Да се закупят бързи тестове за антитела IgM и IgG за SARS-COV-2 (COVID-19) с 

цел подпомагане на работата на ОПЛ при насочване за лечение. 

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Малко 

Търново и Началника на РУ – Малко Търново. 

 

Копие от заповедта да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и 

изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Малко Търново 

 

 

 

/п/ 

 

 

ИЛИЯН ЯНЧЕВ   

КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 


