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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ НА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

 
Наименование на 
мярката 

Механизъм за 
въздействие 

Период на 
изпълнение 

Финансов 
ресурс 

Източник на 
финансиране 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Целеви 
групи 

Срок за 
изпълне
ние 

 
Приоритет: Превенция и недопускане на разпространението на заболяването COVID – 19. 

 
Цел: Опазване живота и здравето на населението на територията на Община Две могили. 

Мярка:         

Населението 
на Община 

Две могили 

 

Преустановяване 

посещенията в 

увеселителни и игрални 

зали, дискотеки, барове, 

ресторанти, заведения за 

бързо хранене, питейни 

заведения, кафе 

сладкарници и големи 

търговски центрове тип 

МОЛ, с изключение на 

банковите и 

застрахователни офиси, 

хранителните магазини и 

аптеките в тях. 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 

Издаване на заповеди на 

Кмета на общината и 

контрол по изпълнението 

До преодоляване 
на заплахата 

Не е уточнен 

конкретен размер 

на финансовия 

ресурс 

Община  Две 

могили 

 

Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 

Минимален брой заразени Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 

Управители на 

търговски 

дружества 

Постоянен, 

до отпадане 

на 

необходимос

тта 
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Наименование на 
мярката 

Механизъм за 
въздействие 

Период на 
изпълнение 

Финансов 
ресурс 

Източник на 
финансиране 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Целеви 
групи 

Срок за 
изпълне
ние 

Мярка:         
Най-вече 
лицата над 

60 годишна 

възраст; 
Деца и 

ученици. 

 
- всички физически и 

юридически лица, които са 

собственици или управляват 
обекти с обществено 

предназначение или други 

обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, на 

които не е забранено 

извършването на горните 
дейности да организират 

дейността си по начин, 

който не допуска 
събирането на повече от две 

лица над 60 годишна 

възраст в помещенията, 
където се предоставят 

съответните услуги и 

прилежащите към тях 
площи на открито, като 

указват необходимостта да 

се спазва дистанция най-
малко 1-1,5 м. между лицата 

-преустановяване учебните 
занятия и всички 
извънкласни мероприятия 
/занимални, клубове, зелени 
училища, екскурзии и 
други/ в училищата и 
другите обучителни 
институции и организации. 
При възможност се въвежда 
дистанционна форма на 
обучение; 
-преустановяване се 
посещенията на децата в 
детските градини и ясли; 
- преустановяване всякакви 
групови форми на дейност и 
работа с деца и ученици, 
извън системата на 
предучилищното и 
училищното образование 

Издаване на заповеди на 

Кмета на общината и 

контрол по изпълнението 

Провеждане на 

разяснителни кампании 

До преодоляване 

на заплахата 

Не е уточнен 

конкретен размер на 

финансовия ресурс 

  Община  Две 

могили 

Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 

Спазване на изискванията 

за санитарна дистанция 

Минимален брой заболели 

Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 
Управители на 

търговски 

дружества 

Постоянен, 
до 

отпадане на 
необходимо
стта 
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Наименование на 
мярката 

Механизъм за 
въздействие 

Период на 
изпълнение 

Финансов 
ресурс 

Източник на 
финансиране 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Целеви 
групи 

Срок за 
изпълне
ние 

Мярка:         
Хора в 
трудоспособн

а възраст, 

бременни 
жени и 

новородени 

 
- всички работодатели в 
зависимост от спецификата 
и възможностите на 
съответната трудова 
дейност да въведат 
дистанционна форма на 
работа за служителите си. 
Когато това е невъзможно, 
работодателите организират 
провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в 
работните помещения, в т.ч. 
филтър, дезинфекция и 
проветряване, инструктаж 
за спазване на лична 
хигиена на персонала и 
недопускат служители или 
външни лица с прояви на 
остри заразни заболявания; 
- преустановяване на
детските и женските 
консултации, 
профилактичните прегледи 
и профилактичните 
имунизации; 

 

Издаване на заповеди на 

Кмета на общината и 

контрол по изпълнението 

Провеждане на 

разяснителни кампании 

До 

преодоляване 

на заплахата 

Не е уточнен 

конкретен размер 

на финансовия 

ресурс 

Община  Две 

могили 

Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 

Минимален брой заразени в 

трудоспособна възраст, 

бременни жени и 

новородени 

Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 

Лични лекари 

Постоянен, 
до отпадане 
на 
необходимос
тта 

Мярка: 
- във всички търговски 
обекти, поликлиника, банки 
и банкомати  на територията 
на общината да се въведе 
пропускателен режим, като 
се ограничи масовото 
струпване на хора на едно 
място. За обслужване на 
гражданите в съответните 
обекти да се допускат по 
двама човека; 
- въвеждане на  картон-
график за дезинфекциране 
на обектите през два часа, 
като същият бъде поставен 
на видно място, с посочено 
отговорно лице /приложен е 
образец/; 

 
Издаване на заповеди на 

Кмета на общината и 

контрол по изпълнението 

Провеждане на 

разяснителни кампании 

 
До 

преодоляване на 

заплахата 

 
Не е уточнен 

конкретен размер 

на финансовия 

ресурс 

Закупуването на 

дезинфектанти е 

приоритетен разход 

 
Община  Две 

могили 

Търговски 

дружества, банки 

и здравни 

заведения 

 
Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 

 
Брой извършени 

дезинфекции, съгласно 

график (през два часа) 

 
Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 

Търговски 

дружества, 

банки и здравни 

заведения  

 
Населението 

на Община 

Две могили 

 
Постоянен, 
до отпадане 
на 
необходимос
тта 
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- на работните места в 
обектите повърхностите 
/бюра и маси/ и предметите 
/телефони, клавиатури/ да 
бъдат редовно избърсвани с 
дезинфектант на спиртна 
основа; 
- поставяне на диспенсъри с 
дезинфектант за ръце на 
видни и достъпни места, за 
да бъдат използвани от 
посетители и служители; 
- поставяне на пътеки 
напоени с дезинфектант на 
входните врати на обектите, 
които да се подменят през 
интервал от два часа; 

 

         

Мярка: 
- временно преустановяване 

на всички туристически 

посещения в рамките на 

вътрешния туризъм по 

смисъла на Закона за 

туризма в община Две 

могили 

- временно преустановяване 
на всички изходящи 
туристически пътувания и 
свързани туристически 
услуги, по смисъла на 
Закона за туризма, на 
граждани извън страната. 
- временно преустановяване 
на организираните 
посещения, представляващи 
допълнителни туристически 
услуги в туристически 
обекти, категоризирани по 
смисъла на Закона за 
туризма. 

 

 

Издаване на заповеди на 

Кмета на общината и 

контрол по изпълнението 

Провеждане на 

разяснителни кампании 

 

До 

преодоляване на 

заплахата 

 

Не е уточнен 

конкретен размер 

на финансовия 

ресурс 

 

 

Община  Две 

могили 

 

 

Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 

 

Нулев брой туристи 

 

Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 

Управители на 

туристически 

агенции 

 

Населението 
на Община 

Две могили 

Туристи от 
други 

населени 

места 

 

Постоянен, 
до отпадане 
на 
необходимос
тта 
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Наименование на 
мярката 

Механизъм за 
въздействие 

Период на 
изпълнение 

Финансов 
ресурс 

Източник на 
финансиране 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Целеви 
групи 

Срок за 
изпълне
ние 

Мярка: 
- поставяне под карантина 
за 14 дни на всички 
български и чуждестранни 
граждани, идващи от 
страните цитирани в 
заповедта на Министъра 
на здравеопазването 

 
Издаване на заповеди на 
Кмета на общината и 
контрол по изпълнението 
Провеждане на 
разяснителни кампании 

 
До преодоляване 
на заплахата 

 
Не е уточнен 
конкретен размер 
на финансовия 
ресурс 

 

 

Община  Две 

могили 

 

 
Недопускане 
разпространението на 
коронавируса 

 
Брой карантинирани лица 

 
Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 

 

 
Населението 
на Община 

Две могили 

 

 
До изтичане на 
срока на 
карантината 

Мярка:         
Населението 
на Община 

Две могили 

 

 
-преустановяване на
посещенията на паркове, 
градски градини, спортни и 
детски площадки и 
съоръжения на открити и 
закрити обществени места. 
-през контролно-
пропускателните пунктове 
на входно-изходните 
пътища на областните 
центрове, организирани от 
Министерство на 
вътрешните работи се 
пропуска преминаването на 
лица, само в случаи на 
неотложност на пътуването, 
наложено от полагане на 
труд в населеното място, 
здравословни причини на 
пътуващия или негови 
близки, завръщане на 
настоящия или постоянен 
адрес. Това се удостоверява 
със служебна бележка от 
работодателя или служебен 
документ – карта, 
медицински документ, 
документ за самоличност. 
- забранява се на лица до 60 
годишна възраст да 
посещават хранителни 
магазини и аптеки във 
времето от 08:30 до 10:30 ч. 

 

Издаване на заповеди на 
Кмета на общината и 
контрол по изпълнението 
Провеждане на 
разяснителни кампании 

До преодоляване 
на заплахата 

Не е уточнен 
конкретен размер 
на финансовия 
ресурс 
 

Община  Две 

могили 

 

Недопускане 
разпространението на 
коронавируса 

Минимален брой заразени Община Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 
ОД на МВР - 
Русе 

Постоянен, 
до отпадане 
на 
необходимос
тта 
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Наименование на 
мярката 

Механизъм за 
въздействие 

Период на 
изпълнение 

Финансов 
ресурс 

Източник на 
финансиране 

Очакван 
резултат 

Индикатор за 
изпълнение 

Отговорна 
институция 

Целеви 
групи 

Срок за 
изпълне
ние 

Мярка: 
- осигуряване на 

дезинфекционни 

материали за третиране на 
обществените територии, 

обществените сгради, 

транспортните средства и 
др- 

- осигуряване на лични 

предпазни средства за 
служителите на общината, 

РУ на МВР – Две могили 

- разработване на графици 
за дистанционно 

извършване на трудовата 

дейност от общинска 
администрация 

 
Издаване на заповеди на 
Кмета на общината и 
контрол по изпълнението 

Провеждане на 
разяснителни кампании 

 
До преодоляване 
на заплахата 

 
Не е уточнен 
конкретен размер на 

финансовия ресурс 

 

Община  Две 

могили 

 

 
Недопускане 
разпространението на 

коронавируса 

 
Осигурени достатъчно 
количества дезинфекционни 

материали и лични предпазни 

средства 
Разработени графици за 

дистанционно извършване на 

трудовата дейност 

 
Община  Две 

могили 

 

 
Служители 
от Община 

Две могили 

 
Постоянен, 
до отпадане 
на 

необходимо

стта 

 

Мярка: 
Провеждане на 
кампании за 
мотивиране на 
гражданите за 
спазване правилата за 
поведение и указанията 
на Националния 
оперативен щаб и 
заповедите на 
Министъра на 
здравеопазването 

 
Провеждане на 
кампании за 
мотивиране на 
гражданите за 
спазване на правилата  

 
До 
преодоляване на 
заплахата 

 
Не е уточнен 
конкретен размер 
на финансовия 
ресурс 

 
Община  Две 

могили 

 

 
Повишаване 
мотивираността на 
гражданите за 
спазване 
правилата за 
поведение 

 
Проведени 
разяснителни 
кампании, срещи и др. 

 
Община  Две 

могили 

РУ на МВР – 

Две могили 
РЗИ 

 
Населението 
на Община 
Две могили 

 
Постоянен, 
до отпадане 
на 
необходимо
стта 

 

Мярка: 
- до 30.06.2020г. да се 
отменят всички културни 
мероприятия, предвидени в 
приетия Културен календар 
за 2020г. 
- Средствата, предвидени за 
изпълнение на отменените 
мероприятия да бъдат 
пренасочени във функция 
„Отбрана и сигурност”, 
дейност „Ликвидиране 
последиците от бедствия и 
аварии”. 

 

 
Приемане на 
решение на 
Общински съвет 

 
До 30.06.2020г. 

 
17 000 лв. 

 
Община  Две 

могили 

 

 
Недопускане 

разпространението на 

коронавируса 
Преодоляване на 

последствията от 

разпространението на 
заразата 

 
Размер на 

усвоените 

средства и отчет 
за направените 

разходи 

 
Община Две 
могили 
Общински съвет 
гр. Две могили 

 
Населението 
на Община 

Две могили 

 
27.03.20 г. 



7 
 

Настоящият План е отворен документ. След изчерпване на набелязаните мерки и/или при промяна на епидемиологичната обстановка в 

страната или общината Общинския оперативен щаб ще набележи нови мероприятия с цел адекватна реакция на актуалната обстановка, недопускане 

разпространението на коронавируса и опазване живота и здравето на хората. 

 

Ръководител на щаба:  
Божидар Борисов  

Кмет на община Две могили 

 

 

Секретар на щаба:  
Хюлия Севдалиева 

Служител по сигурността на информацията,  

отбранително-мобилизационна подготовка и  

екология в община Две могили 

 

 

09.03.2020 г. 

град Две могили 


