
 

З А П О В EД 

№З-417/21.10.2021г. 

      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021г.  на 

Министъра на здравеопазването и с цел регламентиране на дейността в общински обект 

„Спортен комплекс „Хармония“, с. Челопеч, при спазване на въведените противоепидемични 

мерки на територията на страната и осъществяване на  превенция и опазване на здравето на 

населението от заболяване с вирус COVID-19  и ограничаване разпространението му на 

територията на община Челопеч 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки в обект Спортен комплекс 

„Хармония“, с. Челопеч, считано от 21.10.2021г.  до второ нареждане, както следва:  

 

1. Преустановяват се провежданията на колективни спортове на закрито, с изключение на 

тренировки за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации. 

 

2. Преустановява се ползването на фитнес залите и спортните зали в СК „Хармония“. 

 

3. Въведените противоепидемични мерки по т.1 и т.2 може да не се прилагат при следните 

условия: 

а) в Спортен комплекс „Хармония“  се допускат само на лица, които  са ваксинирани или 

преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за 

преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на 

здравеопазването или представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане 

в обекта изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз 

антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта), удостоверено чрез валиден документ 

съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването. 

б) условията по буква „а“  не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст. 

 

       4. Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито.  

      Контрол по настоящата заповед възлагам на мл. експерт „Общински обекти“ при ОбА 

Челопеч. 

      Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица за сведение и 

изпълнение и да се разгласи за информация на гражданите. 

                /П/  

..................................... 

инж. Алекси Кесяков 

Кмет Община Челопеч 
АК/МК 

За общо ползване 


