
 

З А П О В EД 

№З-113/19.03.2021г. 

      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с въведената извънредна  

епидемиологична обстановка на територията на страната и спазване на указанията за 

функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията 

на опасност от заразяване с COVID-19 в България, издадени от Министерство на туризма   

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1. Считано от 22.03.2021г. да се извършват резервации за настаняване на туристи и 

посетители в обекта, като се допуска записване за посещения в „хижа Мургана“ 

и/или „Туристическа спалня“, с. Челопеч до една група с максимален брой от 15 

човека. 

 

 Срок: до второ нареждане                             Отг.: ст.спец. ”Организационно и  

                                                                техническо подпомагане на ОбС Челопеч” 

                                                                         

2. Всеки посетител/турист в обекта: хижа „Мургана“ и „Туристическа спалня“, с. 

Челопеч подлежи на задължителен филтър на входа при влизане чрез измерване на 

телесната температура с безконтактен термометър.  

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

3. Посетители/туристи с грипоподобна симптоматика и прояви на остри 

респираторни симптоми /повишена температура, кашлица, затруднено дишане, 

загуба на обоняние, нарушение и загуба на вкуса и др./ няма да се допускат в 

обекта. 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

4. Всеки посетител/турист в обекта: хижа „Мургана“ и „Туристическа спалня“, с. 

Челопеч да се запознае с хигиенните мерки и условията за работа в обекта,  като 

следва стриктно указанията на управителя.  

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

5. При влизане в обекта, посетителите/туристите да почистват ръцете си с 

подсигурения на входа дезинфектант. 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг: домакин 

 

 

6. Ползването на общите части в обекта се разрешава при спазване на физическа 

дистанция минимум от 1,5м. и при спазване на противоепидемичните мерки. Не се 

допуска струпването на посетители/туристи в обекта 



 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

 

7. Максималния брой посетители/туристи, които могат едновременно да отседнат в  

обекта (хижа „Мургана“ и  „Туристическа спалня“, с. Челопеч) – до 35 човека. 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

8. Всеки посетител/турист да изхвърля собствените си отпадъци в поставените 

подходящи кошчета за целта; 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: домакин 

 

9. След употреба на общите уреди и пособия, всеки посетител/турист повторно да 

използва наличните дезинфектанти. 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: домакин 

 

10. Спазване на указанията за функциониране на местата за настаняване и заведенията 

за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID 19 в 

България изготвени от Министерство на туризма и съгласувани с Министерство на 

здравеопазването. 

 

Срок: до второ нареждане                                      Отг.: управител 

 

   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. 

         

         

 

          

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

инж. Алекси Кесяков 

Кмет Община Челопеч 

 

 
 

АК/ТЦ 

За общо ползване 

 

 

 

 


