
 
 
 
 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

                                                        
З   А   П   О   В   Е   Д 

 
№ З-510/17.09.2021г., 

гр. Правец 
 
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, във връзка с обявената епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
COVID-19 на територията на страната, Заповед №РД-01-748/02.09.2021г. на Министъра на 
здравеопазването, с която са въведени определени противоепидемични мерки на територията 
на цялата страна,   

 
НАРЕЖДАМ: 

 
I. Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки на територията на 

община Правец за времето до 31.10.2021г. 
1. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и 

други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които 
присъстващите не са организирани с определени  седящи места и входът (участието) е 
неограничен. 

2. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични 
прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на 
помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от 
най-малко 1.5 м. между посетителите и носене на защитни маски за лице. 

3. Посещенията на музеи и галерии  се организират  като се допускат  не повече от 1 
човек на 8 кв. м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на 
защитни маски за лице от посетителите и персонала.  

4. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се 
допуска без публика. 

5. Провеждането на спортни състезания с професионален  характер  на открито се 
допуска с публика при заемане на не повече от  30%  от  капацитета,  използване само на 
седящи места при заемане  на всяка  трета седалка,  спазване на физическа дистанция от най-
малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице от посетителите. 

6. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от 
капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и 
носене на защитна маска за лице от персонала. 

7. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат 
само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30% от капацитета им и 
спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове 
на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани 
състезатели професионалисти. 

8. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения  по смисъла  на чл.  124 от 
Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в  часовия интервал от 7,00 ч. до 
23,00 ч. при спазване на отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните 
маси, допускане  на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от 
персонала. 

9. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска 
с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито. 



10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, 
създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния  обект,  като не допускат 
повече  от 1 човек на 8 кв.м. 

 
II. Определям комисия/комисии в състав: представител на Общинска администрация – 

Правец, представител на РУ на МВР – Правец и по възможност представител на РЗИ София 
област за извършване на съвместни проверки и контрол по спазване на настоящата заповед.  

III. За контрол по спазването на настоящата заповед и участие в комисията/комисиите 
по т. II определям Деян Николов – Заместник-кмет на Община Правец – за случаите, в които 
проверките засягат обекти, находящи се на територията на град Правец и съответния кмет или 
кметски наместник на населено място, в зависимост от местонахождението на проверявание 
обект.  

Настоящата заповед отменя заповед на Кмета на община Правец № З-134/21год. 
Копие от настоящата заповед да се изпрати на  съответните  длъжностни лица, кметове 

и кметски наместници за сведение и изпълнение, да се обяви на интернет страницата на 
община Правец и на таблото в сградата на Общинска администрация и да се връчи на всички 
засегнати физически и юридически лица. 

 
 

 
 
РУМЕН ГУНИНСКИ/п/ 
Кмет на Община Правец 


