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З А П О В Е Д 

№РД-0485  

гр. Смолян, 28.05.2020 година 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка със Заповед №РД-09-533/20.05.2020г. на министъра на 

младежта и спорта и съгласно т.2 и т.5 от Заповед №РД-01-277/26.05.2020г. на министъра 

на здравеопазването              

Н А Р Е Ж Д А М: 

Считано от 1 юни 2020 год., се разрешава: 

1. Индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без 

състезателен характер и без публика; 

2. Индинвидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без 

състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст. 

 

Дейностите по т. 1 и т. 2  се допускат в спортна зала “Величко Чолаков“ гр. Смолян, 

стадион „Септември“ кв. Райково и многофункционална спортна площадка - Смолян при 

спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-

262/14.05.2020г. на МЗ и приложенията към заповедта, както и на всички други 

противоепидемични мерки въведени със заповеди, инструкции, правилници и др. от 

ръководители на министерства и други ведомства: 

 

Определям следните отговорници по спортни обекти, които отговарят и следят за 

спазването на всички правила: 

Христо Райчев Георгиев – Главен експерт в сектор ССИ  в Община Смолян – плувен 

басейн и спортна зала “Величко Чолаков“ гр. Смолян;  

Христо Богомилов Иванов - Главен експерт в сектор ССИ в Община Смолян - 

стадион „Септември“ кв. Райково, стадион „Смолян“  и многофункционална спортна 

площадка – Смолян 

 

1.Отговорниците на спортните обекти съоръжения да създават следната организация 

за спазване на противоепидемичните мерки:  
а) поставят на видни места във всички помещения настоящите указания; 

б) провеждат задължителен филтър на входа, като на всички се измерва телесната 

температура, не се допускат лица с повишена температура; 

в) създават организация при влизане в тренировъчната зала на спортистите, 

треньорите и длъжностните лица като почистват ръцете си с дезинфектант за ръце, 

гел или сапун и същите да бъдат осигурени на входните врати; 
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г) в тренировъчната зала се допускат по 1 човек на 4 кв.м. площ, но не повече от 20 

души едновременно; 

д) в съблекалните не се позволява използване на шкафчета, намиращи се 

непосредствено едно до друго, да се ограничи броя на спортистите, които могат да 

се намират едновременно в съблекалнята и да не се допуска струпване на хора, да не 

се оставят в съблекалнята екипи, дрехи, обувки и други лични принадлежности на 

спортуващите; 

е) спортистите използван само лични  хавлиени кърпи; 

ж) осигуряват се дезинфектанти за ръце и препарати за дезинфекция на уреди; 

з) максималната хигиена се осъществява чрез строги процедури за редовно 

почистване и дезинфекция, минимум 4 пъти дневно, в т.ч. на всички контактни 

повърхности,  които могат да се докоснат; 

и) служителите към спортните обекти задължително да носят защитна маска за лице 

или шлем и ръкавици; 

й) провежда се инструктаж на служителите за следене проявата на симптоми от 

спортистите, треньорите и длъжностните лице и как да се справят с тях; 

к) отговорниците на спортните обекти и съоръжения отговарят за изпълнението на 

указанията; 

д)поставят се на видно място информационни табели,  които информират 

спортистите, треньорите и длъжностните лица за задължението да се спазва 

физическа дистанция и хигиена на ръцете при посещение на тренировъчните зали; 

м) ежедневно да се извършва естествена вентилация на спортното съоръжение; 

н) да се извършва регулярно най-малко 4 пъти месечно, почистване на филтрите на 

вентилацията и климатичните инсталации; 

о) отговорниците на спортните обекти осигуряват на персонала работен пакет, 

включващ ръководство за КОВИД -19 с указания; ръкавици за еднократна употреба  

от латекс,  маска или шлем за лице,  както и предоставят информация за контакт за 

лице, на което  да се обадят в случай на спешни случаи; 

п) в тренировъчната зала не се допускат лица освен спортисти, треньори и 

длъжностни лица, пряко отговорни за подготовката им; 

 2.Персоналът на тренировъчните зали спазват средните противоепидемични      

мерки: 
а)  поддържат винаги безопасно разстояние от 1,5 м. между колеги и разстояние за 

спортистите съгласно спецификата на спорта; 

б)  кихане или кашляне се прави в лакътя, а не в дланта. Ако е в салфетка, тя веднага 

се изхвърля на безопасно място; 

г)  мият ръцете си възможно най-често със сапун и вода. Ръцете винаги се мият след 

кихане  или издухване на носа, преди ядене и след посещение на тоалетната; 

почистват контактните повърхности на използваните спортни уреди и пособия с 

наличните дезинфектанти;  

д)тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общи части, уредите, 

помещенията и другите съоръжения да се почистват най-малко на всеки час; 

е) офис материали, мишки, клавиатури, които се ползват от персонала, се 

дезинфекцират периодично и задължително при смяна на служителите; 

ж)  служителите, които се чувстват болни и имат  оплаквания като настинка, хрема, 

кихане, болки в гърлото, лека кашлица или повишаване на телесната температура, 

остават у дома; 
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з) служителите следва да се свързват с личните  лекари, когато симптомите се 

влошат; 

и)  служителите трябва да си останат у дома, в случай че в дома им има болен; 

3.Спортистите, треньорите и длъжностните лица спазват следните 
противоепидемични мерки: 

а) да са запознати с хигиенните мерки и условията за тренировки в залата; 

б) лица със симптоми на настинка, хрема, кихане, болки в гърлото, лека кашлица и 

повишена телесна температура не се допускат в тренировъчна зала; 

в) следват указанията на служителите; 

г) извършват дезинфекция на ръцете си при пристигане в залата; 

д) задължително носят собствена кърпа, която използват в залата; 

е) изхвърлят собствения си боклук или отпадъци в поставяното подходящо кошче за 

целта; 

           ж) използват наличните дезинфектанти след употреба на спортните уреди и пособия; 

з)  тренират с чисти спортни обувки, предназначени само за залата. 

и)треньорите работещи с деца до 18 годишна възраст, декларират, че ще 

инструктират всички деца за въведените противоепидемични правила и стриктно ще следят 

за тяхното спазване 

4.Поради извършване на строително-ремонтни дейности се забранява ползването на 

Стадиона в гр. Смолян в т.ч. футболното игрище, пистата за бягане   и свободния 

терен около него. 

 
Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата 

на Община Смолян. 

Заповедта да се съобщи на Директора на РУ - Смолян на МВР,  Директора на РЗИ  - 

Смолян и Областния управител.   

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Христо Богомилов Иванов - Главен 

експерт в сектор ССИ и Христо Райчев Георгиев – Главен експерт в сектор ССИ към  

Община Смолян за организация на пропускателния режим. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Момчил Николов Николов – 

Секретар на Община Смолян. 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 


