
1 

Д О К Л А Д 

ЗА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ И ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРОТИВ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

ЗА ПЕРИОДА 05.03. – 05.06.2020 Г. 

_________________________ 

Юни, 2020 г. 



2 

СЪДЪРЖАНИЕ 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 3 

2. АКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

4 

3. КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ 5 

4. ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ 6 

5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 9 

6. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 23 

7. ОБРАЗОВАНИЕ 34 

8. ИКОНОМИКА 41 

9. БЕЗОПАСНА СРЕДА 45 

10. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 50 

11. МОБИЛНОСТ 54 

12. МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 56 

13. БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 59 

14. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 63 

15. ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА 65 

16. КОМУНИКАЦИОННА И МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 73 

17. ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 76 

18. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 79 

19. АКТУАЛНИ МЕСТНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ 83 

20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 91 



user
Заличени данни на основание чл. 4 и следващите от ОРЗД



4 

2. АКТУАЛНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ

По данни от официалните регистри на РЗИ – В. Търново, към 05.06.2020 

г., информацията за актуалната епидемична обстановка в Община Свищов 

се представя в следните категории: 

 Диагностицирани лица с коронавирус COVID-19;

 Карантинирани лица;

 Лица с изтекла карантина.

Табл. 2.1. Епидемична обстановка на територията на община Свищов 

(05.03. – 05.06.2020 г.) 

Категория Март 

2020 г. 

Април 

2020 г. 

Май 

2020 г. 

Юни 

2020 г. 

Общо 

Диагностицирани лица с 

коронавирус COVID – 19 

0 0 0 0 0 

Карантинирани лица 118 193 219 63 593 

Лица с изтекла карантина 118 193 219 - 530 

Липсата на диагностицирани лица с коронавирус на територията 

на община Свищов е атестат за адекватното изпълнение на въведените 

противоепидемични мерки, както и за конкретно предприетите 

последователни и систематични дейности и инциативи в борбата против 

разпространението на COVID-19 на територията на община Свищов. 
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3. КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ 

 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 ОБРАЗОВАНИЕ 

 ИКОНОМИКА 

 БЕЗОПАСНА СРЕДА 

 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 МОБИЛНОСТ 

 МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 

 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 

 ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА 

 КОМУНИКАЦИОННА И МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МЕСТНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ 

Широките сфери на компетентност и ангажираност на Общинския 

кризисен щаб, общинската администрация и специализираните 

компетентни органи са предпоставка за адекватно изпълнение на 

предприетите мерки по посочените ключови приоритети, както и за 

липсата на усложнения в епидемичната обстановка на територията на 

община Свищов. 

Реализираните дейности против разпространението на COVID-19 на 

територията на община Свищов са съобразени с приложимата национална 

и регионална политика.  
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4. ОБЩИНСКИ КРИЗИСЕН ЩАБ 

 

Кризисният щаб при Община Свищов е създаден със заповед на кмета 

№ 287-РД-01-03/05.03.2020 г. с цел да организира, координира и 

наблюдава действията на компетентните органи във връзка с 

предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на 

община Свищов, както и да обобщава и анализира данните за 

епидемичната обстановка. 

Председател на Общинския кризисен щаб е кмета на община Свищов, а 

в състава му са включени лица с различна експертиза (председател на 

Общински съвет – Свищов, секретар на общината, зам.-кметове, 

представители на РУ МВР – Свищов, РСПБЗН – Свищов, РЗИ – В. 

Търново, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД), с опция да бъдат 

привличани и други при необходимост. 

Считано от 05.03.2020 г., Общинският кризисен щаб е провел 50 

заседания, като са съставени 15 протокола, изпратени на областния 

управител на област Велико Търново. 

 

Табл. 4.1. Дейност на Кризисен щаб при Община Свищов към 

31.05.2020 г. 

Период Заседания (бр.) Протоколи (бр.) 

м. Март, 2020 г. 18 9 

м. Април, 2020 г. 16 2 

м. Май, 2020 г. 16 4 

ОБЩО: 50 15 
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При провеждане на заседанията на Общинския кризисен щаб, в 

зависимост от обсъжданата проблематика са привличани външни, за 

определения състав, лица със специализирани компетенции – началници 

на отделения в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, директори на училища и 

детски градини, църковни служители, директори на общински 

предприятия, търговци, ресторантьори, представители на ЦСМП – 

Свищов, ОДБХ – В. Търново, Районна прокуратура – Свищов, служители 

на общинска администрация и др.  

Съставените протоколи от проведените заседания отразяват взети от 

Общинския кризисен щаб решения относно: 

 въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

община Свищов по отношение на физически и юридически лица; 

 осигуряване на безопасна среда, обществен ред и сигурност; 

 дейност на МБАЛ, центровете за социални услуги, 

образователните и културни институции; 

 режим на работа в търговски обекти, заведения за обществено 

хранене и развлечение, общински пазари; 

 провеждане на спортни, културно-масови и научни мероприятия; 

 ограничителни мерки при пътувания; 

 малки населени места; 

 дарителска инициатива; 

 ограничаване достъпа до открити обществени места; 

 режим на работа на църковните храмове; 

 завършване на учебната година в училища и детски градини; 

 провеждане на традиционни празнични мероприятия, свързани с 

абитуриентски балове и семейни тържества и др. 
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Преобладаваща част от местните противоепидемични мерки, 

предприети от Община Свищов са базирани именно на решенията и 

предложенията на Общинския кризисен щаб. 
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5. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

 

5.1. ДЕЙНОСТ НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД – 

ГР. СВИЩОВ 

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г.  извънредно положение на територията на Република България, в 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов, в условията на 

корона вирусна инфекция, са предприети незабавни действия, целящи 

осигуряване и гарантиране здравето и живота на жителите на община 

Свищов, пациентите и персонала на лечебното заведение. Въведени са 

редица ограничителни и противоепидемични мерки, създадена бе 

организация, обезпечаваща изпълнението на заповедите на министъра на 

здравеопазването и кмета на община Свищов. 

Същевременно са издадени и вътрешни заповеди, разработени са 

вътрешни правила и алгоритми за адекватни действия. Медицинският 

персонал е уведомяван своевременно за всяка заповед, указание и 

информация, получавана от компетентните здрави органи, свързана с 

поведението както в медицинско, така и в организационно отношение. 

Със заповед на управителя на МБАЛ е въведен строг пропускателен 

режим в лечебното заведение, като за целта Община Свищов осигури 

денонощна охрана, чието действие продължава и до днес. Прекратени са 

свиждания, планови операции и планов прием. 

От 13 март 2020 г. в лечебното заведение се извършва 3-кратна 

дезинфекция на всички отделения и прилежащи общи части на лечебното 

заведение с препарати „ UniS“ и „ Tabidez 56“. Поставени са на всеки етаж 

и всички входове на болницата дозатори с дезинфектант. Извършва се 
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ежедневна дезинфекция на всички МПС, в т. ч. и специализирания 

автомобил за транспорт на пациенти от ОХЛ. 

За периода от 13.03.2020 г. до 31.05.2020 г. общият брой на 

хоспитализираните пациенти в МБАЛ е 382, от тях с респираторни 

заболявания – 104, по видове заболявания – приложено в таблицата по-

долу: 

 

Таблица 5.1. Хоспитализирани пациенти с респираторни 

заболявания в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ 
  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПЕРИОД 

13.03.2020-

31.03.2020 г. 

01.04.2020-

30.04.2020 г. 

01.05.2020-

31.05.2020 г. 

Общ брой хоспитализирани пациенти 

в ЛЗ 85 141 156 

Общ брой на пациенти с респираторни 

заболявания ( във ВО и ДО) 39 34 31 

в т.ч.:       

с пневмония 31 14 16 

с бронхиолит 6 11 - 

с дих. недостатъчност 2 1 7 

с ХОББ - 8 8 

 

Съгласно Справка за осигуряване на оказване на консултативна 

медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в 

ЦСМП (дейност, субсидирана по реда на Наредба № 3 от 20 март 2018 г. 

на МЗ) за периода от 13.03.2020 г. до 31.05.2020 г. броят на преминалите 

пациенти през ЦСМП – филиал Свищов, нехоспитализирани в лечебното 

заведение, е както следва: 

 13.03.2020 г. – 31.03.2020 г. – 30 бр. 
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 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г. – 51 бр. 

 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г. – 76 бр. 

До момента в лечебното заведение няма положителен резултат за 

COVID – 19. Направени са 16 PCR теста, 5 от тях в Референтната 

лаборатория по ОРЗ в гр. София, а останалите 11 – в лабораторията по 

вирусология към Медицински университет в гр. Плевен. Направени са 

бързи тестове за откриване на IgG и IgM антитела срещу COVID – 19 на 71 

души – пациенти и персонал. Изследвани са 28 души от медицинския 

персонал на „Вътрешно отделение“ и „Клинична лаборатория“. 

С оглед на създалата се епидемична обстановка, МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД – гр. Свищов успя своевременно да създаде организация 

за работа в случай на установяване на заразени пациенти с COVID-19, като 

се спазваха предписанията на РЗИ и МЗ, както и разписания алгоритъм на 

поведение в такива случаи. 

Първоначално в лечебното заведение бяха обособени 3 болнични стаи, с 

по 2 легла и самостоятелен санитарен възел в „Отделение по вътрешни 

болести“. Стаите са разположени на ет. 7, западно крило, което към този 

момент даваше възможност да не се пресичат потоците на суспектни с 

COVID-19 пациенти и останалите пациенти, хоспитализирани в източното 

крило на отделението. В „Отделението по детски болести“ е обособена 1 

стая с 2 легла и самостоятелен санитарен възел. 

Съгласно първоначалните указания на РЗИ и МЗ в случай на 

усложнения и влошаване състоянието на пациенти, хоспитализирани с 

коронавирусна инфекция, болницата бе заявила, че има възможност да 

транспортира същите с реаномобил – линейка тип „С“ до лечебно 

заведение с ОАИЛ/КАИЛ в структурата си. 
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Към настоящия момент лечебното заведение продължава стриктно да 

спазва всички въведени мерки с Решение № 325 на Министерски съвет от 

14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка в на 

страната, както и да прилага относимите медицински стандарти и добри 

практики в борбата с COVID – 19. 

За прилагането на строг режим на работа и съблюдаване на национално 

оповестените противоепидемични мерки на територията на МБАЛ, 

лечебното заведение осигури необходимото количество маски за 

еднократна употреба, дезинфектанти, ръкавици, калцуни, еднократни 

наметала и гащеризони. Бяха закупени и първите бързи тестове за 

установяване на антитела. За периода от обявяването на извънредното 

положение МБАЛ е направила следните разходи за ограничаване 

разпространяването на пандемията от COVID-19:  

 

Таблица 5.2. Разходи на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. 

Свищов за ограничаване разпространението на COVID-19 
КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ СУМА 

1. БЪРЗИ ТЕСТОВЕ И МЕДИКАМЕНТИ  

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19 4 278,00 лв. 

AZAX-АНТИБИОТИК 649,00 лв. 

ОБЩО: 4 927,00 лв. 

 

  

2. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА    

ЕДНОКРАТНИ МАСКИ 6 936,00 лв. 

РЪКАВИЦИ ЛАТЕКС 1 420,00 лв. 

КАЛЦУНИ 325,00 лв. 

НАМЕТАЛА 676,00 лв. 

ПРЕДПАЗНИ ШЛЕМОВЕ 300,00 лв. 

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА 134,00 лв. 

ЗАЩИТНИ ОБЛЕКЛА  1 275,00 лв. 

ОБЩО: 11 066,00 лв. 
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3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ   

ДЕЗИНФЕКТАНТИ scrub,tabidez,uni,gelasept 3 066,00 лв. 

ОБЩО: 3066,00 лв.  

    

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:   

ЗА ДЕЖУРСТВО ПРИ СЪМНИТЕЛНИ СЛУЧАИ В 

COVID ОТДЕЛЕНИЕТО С ОСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ 1 151,00 лв. 

ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ ДО ЛАБОРАТОРИИ В 

СОФИЯ И ПЛЕВЕН ЗА PCT-ТЕСТВАНЕ 650,00 лв. 

ОБЩО: 1801,00 лв. 

  

ОБЩО РАЗХОДИ: 20860,00 лв. 

 

Към края на месец март стартираха дарителски кампании в полза на 

МБАЛ, в резултат на които бе предоставено значително количество 

предпазни средства за еднократна, многократна употреба и такова от висок 

защитен клас, медицинско оборудване и парични средства. 

 

Табл. 5.3. Получени дарения в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ 

ЕООД към 31.05.2020 г. 

№ Дарител Дарение 

1. „Братов“ ЕООД – Свищов Предпазни шлемове – 10 бр. 

2. Ротари клуб – Свищов Еднократни маски – 500 бр. 

Предпазни шлемове – 40 бр. 

Параван – 1 бр. 

3. „Бокс макс“ ООД – София  Шлемове – 15 бр. 

4. Доц. д-р Милен Михов Многократни маски – 500 бр. 

5. Никола Пидакев Еднократни престилки – 47 бр. 

Еднократни гащеризони – 27 
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бр. 

6. „Интръст“ ЕАД Предпазни облекла – 20 бр. 

Предпазни очила – 20 бр. 

Предпазни маски – 50 бр. 

Предпазни шлемове – 50 бр. 

5000 (пет хиляди) лева 

7. Кока кола Хеленик България Безалкохолни напитки – 2598 л. 

8. МФ Алеко Константинов Едноканален високопрецизен 

перфузор – 10 бр. 

Мултипараметричен модулен 

пациентен монитор – 6 бр. 

Сух стерилизатор 120 л. – 1 бр. 

Преносим аспиратор с 2 

буркана – 1 бр. 

Ротаметър – 6 бр. 

 

За същия период Община Свищов е предоставила на лечебното 

заведение, както следва: 

 

Табл. 5.4. Предоставени материали от Община Свищов на МБАЛ 

„Д-р Димитър Павлович“ ЕООД към 31.05.2020 г. 

№ Материали Количество 

1. Предпазни очила 64 бр. 

2. Матраци  15 бр. 

3. Възглавници  15 бр. 

4. Спални комплекти  30 бр. 

5. Предпазни паравани 4 бр. 
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6. Защитни облекла 30 бр. 

7. Предпазни маски 580 бр. 

8. Дезинфектант  20 л. 

9. Напитки  100 бр. 

10. Спирт  50 л. 

 

 

5.2. ОБОСОБЯВАНЕ НА СТРУКТУРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В НЕУСЛОЖНЕНО 

СЪСТОЯНИЕ 

Със Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД е определена 

като лечебно заведение, в което да се обособи структура за лечение и 

наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние.  

В тази връзка ръководството на болницата разработи „План за действие 

при хоспитализация на пациенти с COVID-19 и осигуряване на 

непрекъснатост на лечебно-диагностичния процес в МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД, гр. Свищов“. Планираните в него мерки са в 

съответствие с указанията, нормативните актове, заповедите на 

компетентните здравни органи, както и редица ръководства и насоки за 

клинично поведение при COVID-19 инфекция, разпространявани от СЗО. 

Целта е да се осигури здравето и живота на пациентите и медицинския 

персонал, да се структурира поведението на персонала при диагностика и 

лечение на коронавирусна инфекция, да се прилагат противоепидемичните 

мерки, установени със заповед или нормативен акт с цел превенция и 

контрол на инфекцията.  
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Заложените и изпълнени цели във връзка със заповедта на министъра на 

здравеопазването могат да се сведат до следните: 

Определяне на лечебни звена за диагностична оценка и за лечение на 

пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние. 

Създаване на организация за прием и преглед на пациенти със съмнение 

за COVID-19.  

Обучение на медицинския персонал, извършващ триаж за 

идентифициране и изолиране на съмнителни случаи - снемане на 

епидемиологична анамнеза за пътуване, наличие на клинични симптоми, 

оценка на вероятността за наличие на COVID-19. Оценката трябва да се 

базира на актуална дефиниция за случай и следва да представлява бърза 

преценка на риска от заразяване.  

Прилагане на алгоритъм за навременно пробонабиране и изпращане на 

взетите материали за лабораторна диагностика. 

Стриктен контрол на процедурите за контрол на инфекциите и 

интервенции в съответствие с болничната програма за профилактика и 

контрол на ВБИ по отношение на дезинфекция, стерилизация и ЛПС. 

Прилагане на процедури за провеждане на самоконтрол или активен 

контрол на медицинския персонал за проверка на температурата и други 

симптоми преди началото на всяка смяна за откриване на безсимптомни 

мед. лица, изложени на риск, но без ограничение в дейността/работата. 

Третиране на опасните отпадъци чрез сключено допълнително 

споразумение за обезвреждане на отпадъци, заразени с COVID-19. 

Подготовка за въвеждане в действие на план за спешно увеличаване на 

капацитета при нужда по отношение на допълнително разкриване на 

болнични легла, осигуряване на персонал и ЛПС, лечение, непрекъснатост 

на работния процес. 
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При определяне на звено за лечение и наблюдение на пациенти с 

COVID-19 в неусложнено състояние, ръководството бе водено преди 

всичко от изискванията на Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването и приложимия в случая по аналогия 

медицински стандарт „Инфекциозни болести“. Лечебното заведение 

определи като такова помещението, в което преди години се е намирало 

нефункциониращото вече „Отделение по инфекциозни болести“. Същото е 

разположено на партерен етаж, западно крило, като има отделен вход от 

страната на Спешна помощ и има възможност за осигуряване на 

задължителен  еднопосочен поток. 

При движението на хора се спазва принципа „три зони и два потока“: 

контаминирана зона, потенциално контаминирана зона и чиста зона, които 

да са ясно обозначени, и две буферни зони между контаминираната и 

потенциално контаминираната зони. Осигурява се независим коридор за 

контаминирани материали; за еднодневно доставяне на материалите от 

потенциално контаминираните зони до отделението за изолация 

(контаминирана зона). Осигурен бе самостоятелен подход и отделни 

входове за приемане и изписване на инфекциозно болни пациенти. 

Осигурена бе пълна изолация на стълбища, асансьори и спомагателни 

помещения от останалите отделения. 

Помещението се нуждаеше от текущ ремонт, който бе организиран и 

извършен чрез възлагане от страна на Община Свищов в изключително 

кратки срокове с цел спешно обособяване на помещения в сградата на 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, предназначени за прием на 

пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние. 
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Табл. 5.5. Количествено-стойностна сметка на текущ ремонт на 

отделение, предназначено за прием на пациенти с COVID-19 в 

неусложнено състояние 

№ Вид работа Сума (лева) 

1. Демонтажни работи 1384,62 

2. Строително-монтажни работи 6642,76 

 Общо без ДДС: 8027,38 

 ОБЩО с ДДС: 9632,86 

 

Отделението разполага с 15 легла, разположени в 8 стаи. За оборудване 

на пациентските стаи в отделението, предназначено за прием на пациенти с 

COVID-19 в неусложнено състояние, Община Свищов предостави и 

необходимия инвентар: матраци – 15 бр., възглавници – 15 бр., спални 

комплекти – 30 бр., ПВЦ предпазни паравани – 4 бр. 

Със средства от дарителската кампания на Община Свищов чрез МФ 

„Алеко Константинов“, за нуждите на звеното за лечение и наблюдение на 

пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние бе осигурена и 

необходимата медицинска апаратура: 

 Едноканален високопрецизен перфузор – 10 бр.; 

 Мултипараметричен модулен пациентен монитор – 6 бр.; 

 Сух стерилизатор 120 литра – 1 бр.; 

 Преносим аспиратор с 2 буркана – 1 бр.; 

 Ротаметър – 6 бр. 

Същевременно бе създадена организация за сформиране на медицински 

екип, който да обслужва отделението. На доброволен принцип чрез 

проведена анкета и декларирано съгласие, ръководството на МБАЛ 

определи структурата на екипа: 1 лекар, 4 медицински сестри, 2 санитари. 
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Следва да се уточни, че при прием на съмнителни пациенти през ЦСМП 

или чрез ПКК, преглед, изследвания и терапия се извършват от лекарите на 

Вътрешно отделение. 

 

5.3. КОНТРОЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВНАТА ОБСТАНОВКА 

В ОБЩИНА СВИЩОВ 

Грижата за безопасността  на хората, които са изложени на най-голям 

риск и са в ежедневен контакт с населението, бе сред основните причини 

общинското ръководство да предприеме действия за лабораторни 

изследвания на различни рискови групи чрез прилагане на бързи тестове. 

С цел проучване на епидемичната обстановка на територията на 

Община Свищов, в периода 24.04. – 28.04.2020 г., в сградата на 

Община Свищов бе организирано изследване за коронавирус, което се 

извърши с бърз тест за изследване на IgM и IgG антитела 

срещу  SARS-CoV-2. Кръвните проби на определените от Община Свищов 

лица,  се вземаха съгласно предварително изготвени списъци и график, за 

да се избегне струпването на хора. 

В периода 24.04. – 27.04.2020 г. бяха тествани  рискови групи лица, 

които извършват определен вид услуги и имат всекидневен пряк контакт с 

населението – служители в социалната сфера, Дирекция „Бюро по труда“, 

„Български пощи“ ЕАД, аптеки, големи хранителни магазини, 

предприятия, РУ МВР Свищов, ОП «Чистота – Свищов»,  представители 

на бизнеса и жители на крайните населени места в общината, които 

осъществяват чести пътувания и контакти с хора от други региони. 

На 28.04.2020 г. се извърши тестване на групи ученици от всички 

свищовски училища и на желаещи граждани. 
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Общо за горепосочения период са взети кръвни проби на 220 души, 

като на всички тях резултатите са отрицателни. 

Във връзка с извършването на скрининг тестовете в община Свищов, с 

цел проучване на епидемиологичната обстановка на територията на 

общината, бяха тествани и служителите на МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“, които са на първа линия в борбата с коронавируса. Целият 

персонал на II Вътрешно отделение на свищовската болница беше тестван 

чрез бърз тест IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2. Резултатите на 

всичките тествани 24 санитари, сестри и лекари бяха отрицателни. 

Гореописаните изследвания възлизат на стойност 6840 лева и са 

заплатени от Община Свищов. Целта на контролното проучване на 

здравната обстановка в община Свищов бе превенция и налагане на 

адекватни мерки срещу разпространението на епидемията в случай, че 

бъдат установени заразени лица. 

 

5.4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ПОМОЩ ОТ ПСИХОЛОГ 

Като адекватна и своевременна форма за подкрепа на общото здраве на 

гражданите, Община Свищов осигури безплатни специализирани 

консултации от психолози, чрез телефонна връзка. Стресът и страхът са 

естествени състояния, провокирани от самия живот, но в периода на 

социална изолация се наблюдава чувствителна тенденция за тяхната 

доминация в психо-емоционалното състояние у хората. Неблагоприятните 

реакции влияят негативно върху всички членове на семейството и 

обществото. Тогава, когато най-силно гражданите имаха нужда от 

подкрепа, солидарност, търпение и взаимопомощ, Община Свищов се 

погрижи да им бъде осигурена експертна психологическа консултация. 
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5.5. ДЕЖУРНА ДЕНОНОЩНА АПТЕКА 

С грижа за населението, общинското ръководство осигури работата на 

дежурна денонощна аптека, която да е на разположение при възникнала 

спешна потребност от медикаменти. Заявяването на лекарствата се 

осъществяваше посредством Кол центъра към Община Свищов. 

Доставката на лекарства на възрастни хора и такива в затруднено 

здравословно положение от всички населени места в общината бе 

организирано от Община Свищов. 

 

5.6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ 

ТРАНСПОРТ 

С оглед предприетите ограничителни мерки след въвеждане на 

извънредното положение, Община Свищов предостави безплатно 

транспортни услуги със специализиран медицински транспорт на 22 

нуждаещи се жители за транспортирането им по спешност до лечебни 

заведения извън територията на общината.  

 

Табл. 5.6. Предоставени услуги със специализиран медицински 

транспорт на жители на община Свищов за периода 05.03.-05.06.2020г. 

№ Автопарк Автомобил Пътувания 

(бр.) 

1. Кризисен център при Община Свищов 

– с. Овча могила 

линейка 13 

2. Община Свищов реаномобил 6 

3. Община Свищов линейка 3 

 ОБЩО:  22 
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За анализирания период транспортните услуги бяха предоставени чрез 

наличните в автопарка на Община Свищов 2 автомобила – реаномобил и 

линейка, както и чрез наличната в автопарка на Кризисния център при 

Община Свищов – с. Овча могила – линейка. 
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6. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, в контекста на 

създалата се извънредна епидемична ситуация, на територията на община 

Свищов бе идентифицирана потребност от предоставяне на социални 

услуги в домашна среда на уязвими обществени групи. Своевременно 

са създадени необходимите условия и абсолютно безплатно хората, 

намиращи се в проблемна ситуация, да получават социални услуги като 

израз на дълбока загриженост и аргумент за обществено развитие. 

От  най-силна подкрепа се нуждаеха възрастните хора над 65 г. с 

ограничения или невъзможност за самообслужване, както хора с 

увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина от 

здравните власти и за които има социална необходимост от почасови 

услуги. Именно чрез предоставянето на тези услуги се защитава 

обществения интерес и се осигурява превенция по отношение 

разпространението на COVID-19. 

 

6.1 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА, ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ, 

ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ 

С изпълнението на нелеката задача, още с обявяването на извънредното 

положение, се ангажираха служителите на Домашен социален патронаж 

(ДСП), които ежедневно снабдяват хората от целевите групи с хранителни 

продукти от първа необходимост, лекарства, заплащат битови сметки и т.н. 

Оставили собствената си сигурност на заден план, социалните работници 

работят всеки ден в полза на обществото – даряват надежда и вдъхват 

кураж. 
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Веднага след отварянето на целева програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация – 2020“, финансирана чрез 

Агенцията за социално подпомагане, Община Свищов разработи и подаде 

проектно предложение, което беше одобрено и от 23.04.2020 г. започна 

реализацията на дейностите по него. Проектът е на стойност 9570 лева и 

продължава 33 работни дни след стартирането му. 

 

Табл. 6.1. Реализация на целева програма „Топъл обяд у дома в 

условията на извънредна ситуация – 2020“ 

№ Локация на ползвателите на услугата Ползватели (брой) 

1. гр. Свищов 39 

2. населени места на територията на 

община Свищов 

61 

 ОБЩО: 100 

 

Видно от таблицата, общо 100 човека от общината, 39 от град Свищов и 

61 от населените места от общината получават ежедневно безплатен топъл 

обяд, приготвен  и доставен от Домашния социален патронаж. 

Целевите групи, получаващи топъл обяд са: лица с ниски доходи, за 

времето подложени под карантина; възрастни хора над 65 години с доходи 

под линията на бедност, които нямат близки и лица в невъзможност за 

самообслужване.  

Незабавно след отваряне на процедурата „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП “Развитие 

на човешките ресурси“, Община Свищов разработи и подаде проектно 

предложение, което беше одобрено. От средата на м. Април 2020 г., 

съгласно проектната документация бяха назначени съответните служители 
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– 21 служители в града в т.ч.: 1 социален работник, 1 технически 

сътрудник, 4 шофьори и 15 работници, изпълняващи доставки по домовете 

и 16 в селата – работници, изпълняващи доставки по домовете. Общата 

стойност на проекта е 245 250 лева. Дейностите по проекта ще се 

осъществяват до края на 2020 г. 

 

Табл. 6.2. Назначени служители по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ 

№ Длъжност Брой 

I. ГРАД СВИЩОВ 21 

1. Социален работник 1 

2. Технически сътрудник 1 

3. Шофьор  4 

4. Доставчици  15 

II. НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

16 

1. Доставчици 16 

III. ОБЩО: 37 

 

Ангажиментите на назначените служители са свързани с покупката на 

хранителни продукти и лекарства (със средства на потребителите) на 150 

потребители на тази социална услуга, заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на административни услуги, дезинфекция и 

почистване на домовете на потребителите и др. В Свищов се обслужват 57 

потребители, останалите 93 са от населените места от общината. Целевите 

групи по проекта са възрастни хора над 65 години с ограничения и 
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невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства 

и възрастни в риск. 

В условията на извънредното положение, Община Свищов подаде 

проектно предложение по Националната програма „Предоставяне на 

грижи в домашна среда” на МТСП. Назначени бяха на длъжност  

„Домашни помощници“  от 01.04.2020 г. – 18 лица, обслужващи 22 

потребители (самотноживеещи с различни заболявания без ТЕЛК, над 65 

години, с месечен доход под 5-кратния размер на Гарантирания минимален 

доход за страната – 375 лв.), като от  01.05.2020 г. са назначени още 9 

домашни помощници, грижещи се за 9 потребители. 

 

Табл. 6.3. Назначени служители по проект „Предоставяне на грижи 

в домашна среда“ 

Длъжност Брой Потребители на услугата 

Домашни помощници“ 27 31 

 

По Закона за личната помощ през месеците март и април са 

назначени още 27 „Лични асистенти“ на лица/деца с увреждания. 

Създадена беше организация по раздаването на хранителни пакети на 

нуждаещи се, осигурени от БЧК. Бяха доставени до домовете 125 

хранителни пакети на две целеви групи: лица, ползващи услугата 

„Патронажна грижа“ - компонент 2 – 83 бр. и самотноживеещи лица над 65 

години – 42  бр. В града бяха раздадени общо 55 хранителни пакета, 

предоставени от  БЧК, а останалите 70 в населените места от общината. 
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6.2. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ И РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ 

Огромно предизвикателство се оказа предоставянето на социалните 

услуги в условията на пандемия, още повече, че потребителите на услугите 

са предимно от рисковите групи. Беше направена незабавна реорганизация 

на дейностите в социалните институции от общината. 

Дневните центрове преминаха на дистанционен режим на работа. 

Резидентните услуги – Дом за стари хора „Мария Луиза“ гр. 

Свищов и Центровете на настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с деменция в с. Овча могила преминаха на ограничителен режим 

на работа, създаващ и осигуряващ една изцяло контролирана среда. 

Със заповед на Директора на Агенцията за социално подпомагане са 

преустановени настаняванията в социалните заведения. Със заповед на 

кмета на общината се регламентира организацията на дейността в тях. 

Забранени са свижданията на потребителите с техните близки, както и 

излизанията им извън сградите на институциите. Непрекъснато се  

осъществява филтър на персонала, обслужващ потребителите, като два 

пъти дневно – при влизане и излизане се измерва тяхната  телесна 

температура чрез закупени безконтактни термометри. Осигурени са лични 

защитни средства – маски, ръкавици и др., както и дезинфектанти за ръце, 

повърхности и помещения. Монтирани са по няколко  дозатори с 

дезинфектанти на всеки етаж на сградите. Извършва се пълна дезинфекция 

на всеки час. 

Осигурени са изолаторни помещения за потребителите, които се 

прибират от болнични заведения по причини, различни от COVID - 19. 

Температурата на потребителите се измерва също два път на ден. Не са 

констатирани заболявания на персонал и потребители. Осигурена е 

безплатна храна на персонала, приготвяна на место. Доставката на 
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хранителни и други продукти се извършва до външните врати на 

институциите, след което персонала я внася, с цел недопускане на външни 

лица в сградите и прилежащите дворни пространства. Въведените от 

общинското ръководство мерки, често бяха изпреварващи спрямо тези на 

национално ниво. 

Дневният център за деца с увреждания (ДЦДУ), Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) и Центъра за обществена подкрепа 

(ЦОП) преминаха на дистанционен режим на работа, продължаващ и сега.  

В условията на извънредна ситуация и съобразно предоставените 

методически насоки от Агенция „Социално подпомагане“, екипът на 

Дневен център за деца с увреждания в гр. Свищов (ДЦДУ) 

продължава предоставянето на социални услуги за 40 деца с 

увреждания и техните семейства, потребители на услугата. Прилагайки 

алтернативни подходи на предоставяне на социалните услуги, с грижа към 

децата и техните семейства, специалистите работят гъвкаво, креативно, в 

услуга на нуждите на всяко дете и семейство. 

Работният процес е оптимизиран, планира се и провежда посредством 

дистанционни онлайн терапевтични и консултативни сесии, 

взаимодействия в затворена група и поддържане на информационна и 

методически поддържана фейсбук страница, при следната организация: 

 Извършено е редуциране на изготвените индивидуални планове за 

работа с всяко конкретно дете, като задачите са пригодени за семейна 

среда и се предоставят на родителите с конкретни насоки за изпълнение. 

 Съвместно с родителите е изготвен график за онлайн 

консултиране и провеждане на терапевтични и консултативни сесии със 

специалистите чрез платформата на ДЦДУ, електронна поща или по 

телефон, съобразно удобството на конкретното семейство. 
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 Провежданите регулярни сесии са свързани с получаване на 

обратна информация, която включва както изпълнението на задачите в 

семейна среда, така и информация за здравословно състояние и възникнали 

нужди на семейството в извънредната ситуация. 

 Терапевтичните сесии, провеждани от логопед, рехабилитатор, 

педагог са адаптирани, за да се запази нивото на постигнато 

взаимодействие и не се губи темпото на работа. Приоритетно се 

осъществява психо-социална работа, с оглед преодоляване на стреса при 

създалата се заплаха от разпространение на коронавирус COVID-19. 

 Социалните работници осигуряват консултативни и 

посреднически услуги на родителите, свързани с взаимодействие с 

институции,  при нужда осигуряване на храни, лекарства и други. 

 В хода на работното взаимодействие и при спазване на всички 

условия за безопасност, на семействата се осигуряват и доставят до дома 

материали за изпълнение на задачите в семейна среда – терапевтични, 

творчески, образователни и други, подбрани и разработени от 

специалистите за нуждите на конкретното дете.   

 Създадена е затворена група на специалисти и родители „ДЦДУ-

заедно“, в която свободно се споделят мнения, притеснения или радости от 

ежедневието на семейството, грижите и дейностите с децата. 

 Поддържа се и ежедневно обновява фейсбук страницата на 

социалната услуга, с подходящи подбрани и адаптирани от специалистите 

полезни обучителни и развиващи материали, подходящи задачи, онлайн 

лекции, които родителите ползват като допълнителна методическа помощ 

и възможност за разнообразяване на заниманията с децата. 
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В извънредната ситуация и условия на криза е допустимо приемане на 

нови деца, потребители на социални услуги в ДЦДУ – Свищов. Заявление 

за ползване на социалната услуга може да се подаде онлайн в Дирекция 

„Социално подпомагане“ – гр. Свищов. В тези случаи индивидуалната 

оценка на потребностите на новопостъпило дете ще се изготви 

дистанционно от мултидисциплинарния екип на ДЦДУ – Свищов чрез 

методите на онлайн интервю, тестове, анкета и проучване на налична 

документация. 

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) е 

разработен график за работа, съобразен с възможностите за включване в 

онлайн пространството и здравословното състояние на всеки техен 

потребител, предвид целевата група на услугата. Изготвени са 

индивидуални планове за работа в кризисна ситуация на всяко лице. Те са 

редуцирани, добре обмислени и съобразени с програмите за работа на 

специалистите и индивидуалните нужди на всеки потребител. Дейностите 

се  осъществяват чрез телефонен разговор или чрез интернет (вайбър, 

фейсбук, скайп, ел.поща). 

Работата се отчита чрез  протоколиране на всеки изминал час. В  

обратна връзка  се получават много снимки, които се  съхраняват в досието 

на лицето, заедно с протокола за работа. На фейсбук страницата на ЦСРИ в 

края на всяка седмица се показват резултатите от преминалите занятия, 

чрез снимките и клиповете, които изпращат потребителите. Това е стимул 

за тях и се харесва като идея  на техните близки. Потребителите са 

изключително доволни, амбициозни и се справят добре. Голяма подкрепа  

се получава и  от семействата им. Предоставят им се материали за работа и 

инструкции от специалисти. 
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През периода от старта на националното извънредно положение до 

момента, екипът на Център за обществена подкрепа (ЦОП) – гр. Свищов 

продължи да консултира и осъществява специализирана подкрепа на 

всички свои потребители – деца и непълнолетни, техните родители или 

обгрижващи близки. Поради нуждата от физическо дистанциране 

подпомагането се реализира посредством достъпните средства за 

комуникация – по телефон и интернет. Провежда се по установен график. 

Основните цели за подкрепа са ориентирани към: информиране за 

противоепидемичните мерки и нововъведения; консултиране във връзка с 

нуждата от лична реорганизация и адаптация към промените (закупуване 

на хигиенни материали, правилно бюджетиране; поддържане на по-висока 

лична и битова хигиена; спазване на обществените правила с акцент върху 

физическото дистанциране; други), подкрепа на учениците за активно 

участие в новата форма на обучение; психологическо консултиране, с 

основна цел снижаване на негативните емоции и бързо адаптиране към 

настоящите житейски обстоятелства.  

Официалната фейсбук страница на Център за обществена подкрепа – гр. 

Свищов, която има над 790 последователи публикува актуална, но 

филтрирана информация относно националната епидемична обстановка. 

Акцент се поставя върху съвети и насоки във връзка с пандемията, 

издадени от СЗО и Националният кризисен щаб. Във връзка с препоръките 

за физическа дистанция и високата интернет активност на общността, 

специалистите създадоха публична група ЗАЕДНО МОЖЕМ! От тази 

трибуна провокират обществеността към физическа дистанцираност и 

спазване препоръките на Министерство на Здравеопазването. Групата 

ЗАЕДНО МОЖЕМ! представлява общност от фейсбук профили на 

родители и специалисти предимно от територията на община Свищов. 
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Наброява 395 члена. Целта на сформирането ѝ бе да се провокира у всички 

отговорно поведение; да се подпомогнат дистанционно всички семейства, 

които в момента са социално изолирани в семейната си среда; да се 

реализира взаимна подкрепа с цел осигуряване емоционалният комфорт и 

прогрес у децата в условията на извънредното положение (идеи за 

позитивно прекарване на времето заедно; споделяне на полезна 

информация от специалисти или образователно съдържание с практическа 

насоченост; споделяне на полезна информация за психическото и 

физическото здраве, предвид ситуацията; споделяне  на информация и 

материали, които ще провокират цялостно развитие у децата; материали, 

които да подпомогнат отношенията между родителите и децата през 

периода на националното извънредно положение). 

Дори при условията на физическа дистанцираност специалистите от 

ЦОП работят в тясно и интензивно сътрудничество с учители, класни 

ръководители, училищни психолози и педагогически съветници; здравни 

медиатори; социални работници, други лица и институции ангажирани в 

подпомагането на деца и семейства в риск. 

Въведените от ръководителите и екипите на услугите добри практики 

бяха припознати, представени и препоръчани от НАСО  и социалното 

министерство, като успешен модел, приложим във всички общини в 

страната. 

Независимо от извънредността на положението в страната, Община 

Свищов продължи изпълнението на дейностите по социалните проекти, 

които реализира по различни оперативни програми, както и 

разработването на нови проекти  по отворени процедури. 

С мащабната си дейност в сферата на социалните услуги, общинското 

ръководство доказа своята ангажираност, отговорност, съпричастност и 
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загриженост към най-уязвимите обществени групи, които най-тежко 

понасят настъпилите промени в социално-обществения живот. С 

адекватни, бързи, изпреварващи обстоятелствата мерки бяха задоволени 

потребностите от битов и социално-икономически характер на хората в 

риск и нужда. Във времена, когато хората бяха несигурни за своето 

бъдеще, Общината създаде възможност за назначаване на значителен брой 

лица в осъществяване на социални услуги за възрастни хора или лица с 

увреждания. Ръководството на общината прояви отговорност и към 

служителите на социалните услуги, като осигури безплатното тестване на 

групи от тях за COVID – 19. 
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7. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Веднага след въведеното извънредно положение, кметът на Община 

Свищов се срещна с директорите на учебните заведения и беше създадена 

организация за прилагане на всички препоръчани противоепидемични 

мерки. Община Свищов закупи за нуждите на медицинските кабинети в 

училищата и детските градини безконтактни термометри, за учебните 

заведения са закупени дозатори за дезинфектанти, дезинфектанти за ръце, 

повърхности и помещения, ръкавици и други защитни средства. Нови 

количества дезинфектанти и защитни средства бяха осигурени със 

съдействие на МОН и РУО Велико Търново. Общината оказа съдействие 

при осигуряване на доставката на тези дезинфектанти в училищата и 

детските градини.  Сградите с всички прилежащи помещения и дворни 

пространства на детските и  учебните заведения бяха дезинфекцирани 

основно от  Община Свищов при създадена добра организация. 

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки беше 

организирано раздаването на плодове, зеленчуци, мляко и млечни 

продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в детските и 

учебните заведения. 

Независимо от трудностите, наложени от сложната епидемична 

обстановка, общинското ръководство въведе  адекватни мерки и добри 

практики в сферата на образованието в условията на въведеното в страната 

извънредно положение.  С грижа и отговорност към здравето на 

учениците, общинското ръководство осигури безплатно тестване на групи 

от ученици от средните училища за COVID-19. 
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7.1. УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

Въведеното от Народното събрание извънредно положение в страната и 

изпълнението на свързаните с него задължителни противоепидемични 

мерки, наложиха преустановяването на присъствените занятия във всички 

институции за предучилищно и училищно образование. Кризисната 

ситуация доведе до търсене на възможности за заместващи занимания и 

поддържане на взаимодействието с учениците и децата в училищното и 

предучилищното образование, за да не бъде допуснато изоставане в 

процеса на придобиване на необходимите знания и  компетентности, и 

развитието им като личности. 

Затова, за да се адаптират адекватно към промените във всички сфери 

на обществения живот, включително и образованието, всички училища 

на територията на община Свищов въведоха от 16.03.2020 г. 

дистанционно обучение на  учениците чрез прилагането на различни 

електронни форми. Най-важната цел беше опазването на живота и 

здравето на децата. Обучението в дигитална среда се оказа подходяща 

алтернатива в съвременния технологичен свят. Електронната комуникация 

доведе до пълноценно включване в образователния процес и на родителите 

чрез обмен на информация с учителите. 

Табл. 7.1. Форма на обучение след преустановяване на 

присъствените занятия в училищата 

№ Форма на обучение Брой обучаеми 

1. Електронно обучение 2552 

2. Предоставяне на учебни материали на 

хартиен носител 

73 

3. Индивидуална форма за деца със СОП 2 

 ОБЩО: 2827 
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От 2827 ученици, които се обучават в училищата в община Свищов, 

2552 ученици са обхванати в дистанционна форма на обучение, на 73 от 

учениците се предоставят обучителни материали на хартиен носител, 

поради липса на възможности за осъществяване на електронни форми на 

обучение. На двама от учениците, не се предоставят материали, поради 

отказ от родителите – децата са със специални образователни потребности 

и се обучават в индивидуална форма. Някои от училищата са закупили  със 

собствени средства карти за интернет, предоставили са таблети и други 

устройства на своите ученици за осъществяване на дистанционата форма 

на обучение. 

За учениците от населените места, които не разполагат с устройства или 

достъп до интернет, училищата предоставят обучителни материали на 

хартиен носител или подходящи помагала чрез образователните 

медиатори, социалните работници или учителите. Същото е въведено като 

практика и от средищните училища, като подкрепа им оказват и 

кметствата в населените места. Предоставените материали се събират, 

проверяват се и при възникнали затруднения учениците се консултират от 

учителите. 

Във връзка с продължилото извънредно положение в страната, 

проявихме отговорност, предлагайки и реализирайки добри решения за 

децата и родителите от детските градини в община Свищов. Основната  ни 

мисия беше насочена към опазване здравето и живота на децата, и на 

гражданите на общината. Педагогическите специалисти не прекъснаха 

добрата комуникация с децата и техните родители. Прилагайки   

иновативни подходи  те подпомогнаха учебно-възпитателната работа 

вкъщи и за децата от  детските градини.  



 
 

37 
 

Реализира се дистанционна педагогическа работа с децата, 

посещаващи детските градини, с цел подпомагане на родителите да 

организират времето на децата в домашна среда. Комуникацията се 

осъществява през електронна поща, социални мрежи и други форми, при 

които на децата в домашни условия  се оказва подкрепа за подготовка и 

упражнения. Основната форма на взаимодействие и от разстояние си 

остава играта. Предоставени са линкове за достъп до електронните ресурси 

на издателствата, с които работят учителите и децата. Публикува се 

постоянно информация за децата и родителите с нужните указания и 

практически съвети за изпълнението на поставените задачи. 

Работи  се по предварително изготвени графици – разпределения, 

съобразени със заниманията в седмичната програма и съгласувани с 

директора. Директорите изготвят времеви график за консултиране на 

родителите от съответните учители за обратна връзка относно 

постигнатите резултати и/или срещнати трудности при усвояване на 

заниманията и за задаване на въпроси при необходимост. 

По изготвен график децата от детските градини продължават да 

получават психологическа и логопедична помощ и подкрепа. 

 

7.2. ПРИЕМ В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

Друг важен момент от приключващата учебна година по време на 

извънредното положение е и предстоящият прием след завършено основно 

образование, прием в първи клас и прием в детските градини. Това е 

момент, който вълнува всички участници в него. И през тази година 

Община Свищов ще заложи на коректността и сътрудничеството между 

училищата, родителите и институциите като гаранция за успех на 

предстоящия прием в първи клас. За успеха на кампанията от 
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изключителна важност е информираността на обществото и стриктното  

спазване на нормативните изисквания. 

Утвърдена е Система за прием на ученици в първи клас в училищата на 

територията на град Свищов, график на дейностите за прием на ученици в 

първи клас за учебната 2020/2021 година и прилежащи райони на 

общинските училища на територията на  града. Със Системата са 

определени редът и условията за прием на ученици в първи клас в 

общинските училища, в която водещ критерий е близостта на училището 

до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите 

райони на училищата за обхват на учениците. Подаването на заявления 

(кандидатстване) и класирането е централизирано и се извършва съгласно 

настоящата Система от правила за електронен прием в първи клас в 

общинските училища на територията на община Свищов. Документите са 

публикувани на сайта на Община Свищов – www.svishtov.bg и на сайта на 

oтдел „Образование“ – www.obrazovanie-sv.bg  

Извънредните обстоятелства през тази учебна година са 

предизвикателство към всички нас, но и възможност да бъдем по-

иновативни, по-креативни и по-адаптивни. Това се отрази и върху 

дейностите по популяризиране и осъществяване на държавния план-прием 

след завършен VII клас, които също ще се реализират  онлайн. За по-

добра информираност Община Свищов, съвместно с училищата, които 

осъществяват държавен план-прием разработи електронна брошура, която 

да достигне по различни начини до родителите и децата, и да даде 

възможност да направят своя информиран избор, дори и в настоящите 

безпрецедентни условия.  

 

http://www.svishtov.bg/
http://www.obrazovanie-sv.bg/
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7.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ 

Сериозно предизвикателство се оказа осигуряването на  заетостта на 

непедагогическия персонал от детските градини. При използване на всички 

възможности да се запазят доходите на този тип персонал и да получават 

работни заплати, на непедагогическия персонал в началото на 

извънредното положение беше предоставен платен годишен отпуск, след 

изчерпване на тази възможност на служителите беше възложено да се 

включат в помощ на Общинския кризисен щаб и кметствата на населените 

места от общината. Алтернативата беше пускане на персонала в неплатен 

отпуск, но в тези трудни от икономическа гледна точка времена, това беше 

недопустимо. 

При стриктно спазване на противоепидемичните мерки, Община 

Свищов създаде подходяща организация за оптимално включване на 

персонала от неработещите детски градини в помощ на Общинския 

кризисен щаб и в кметствата на населените места. Служителите се 

включиха в дейности свързани с прилагане на мерки за ограничаване на 

разпространението на „корона вируса“ и спазване на въведените 

противоепидемични мерки, подпомагане на дейности по приготвяне на 

храна по различни социални проекти, работа в социалните услуги,  

дейности, съобразно потребностите на детските градини – почистване, 

хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, поддръжка на дворните 

пространства. Непедагогическите специалисти участват в дейности, в 

помощ на учителите – предоставяне на обучителни материали и др. 

Спазени са и всички препоръки на МОН, с оглед запазване здравето и 

безопасността на служителите  и не са възлагани задачи, които 
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предполагат контакт с много хора и създават някаква опасност за живота и 

здравето им. 

 

7.4. ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 

Дейността на здравния медиатор към Община Свищов – „Други 

дейности по образованието“ се осъществява съвместно с Общинския 

кризисен щаб. Основната работа е на терен – патронаж в общността; 

раздаване и разпространение на информационни материали; измерване на 

телесна температура на уязвими групи; представяне на списъци в Община 

Свищов на семейства, нуждаещи се от храна, дрехи, лекарства; 

осигуряване на дрехи и храна за нуждаещщите се, съвместно с Общината; 

помощ при попълване на документи, заверка на медицински документи и 

рецептурни книжки, проверка и контрол на хора, поставени под карантина. 

Взети са всички предпазни мерки за осигуряване на безопасността на 

здравния медиатор, като в предвид спецификата на неговата дейност и 

работата с рискови групи, Община  Свищов е осигурила превантивно 

тестването му. 
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8. ИКОНОМИКА 

 

След въвеждане на извънредно положение на територията на Република 

България, считано от 13.03.2020 г., със заповеди на министъра на 

здравеопазването поетапно бяха въвеждани ограничителни 

противоепидемични мерки, които в най-голяма степен оказаха негативно 

въздействие върху дейността на малкия и средния бизнес. Преустановено 

бе функционирането на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 

търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с 

изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и 

дрогериите. 

С цел предотврятяване струпването на хора, на територията на община 

Свищов бяха преустановени и всякакви групови форми на работа с деца и 

ученици, дейността на пенсионерските клубове и центровете за социални 

услуги, провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително 

спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, 

конференции, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и др.). 

Разпореден бе строг режим на работа, засилен дезинфекционен и 

контролиран пропускателен режим на функциониращите бизнес единици. 

По този начин икономическата дейност на територията на община 

Свищов бе поставена пред сериозни изпитания, загуби и пропуснати 

ползи. Сред най-засегнатите от въведените противоепидемични и 

ограничителни мерки са заведенията за обществено хранене, питейните 

заведения, развлекателните центрове, фирмите предлагащи 

специализирани услуги, търговските обекти с дейност извън разрешената 

по заповедта на министъра на здравеопазването, както и транспортните 

фирми, извършващи автобусен и таксиметров превоз на пътници. 
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Проведени бяха редица срещи на Общинския кризисен щаб със 

заинтересовани собственици и управители на бизнес структури, 

опериращи на територията на Община Свищов. С общи усилия, и с 

грижа за общото здраве, след отпадането на част от ограничителните 

противоепидемични мерки за съответните дейности, съвместно бяха 

обсъдени условията, при които ще функционират търговски обекти, 

заведения за обществено хранене, питейни заведения и други, в т.ч. бяха 

разписани конкретни местни мерки за провеждането на организирани 

празнични мероприятия в ресторанти, кафе-сладкарници, детски центрове 

и др. Същите са разпоредени със заповеди на кмета на община Свищов. 

С грижа за местната икономика, Община Свищов възложи експертно 

проучване и анализ на икономическите последици от създалото се 

извънредно положение, причинено от вирусната инфекция COVID – 19 

върху микропредприятия на територията на община Свищов. 

С оглед на получените резултати, Община Свищов разработи програма 

за подпомагане на микропредприятията, засегнати от извънредното 

положение за борба с вирусната инфекция COVID – 19 на територията на 

община Свищов. 

Част от мерките, включени в горепосочената програма вече се 

изпълняват, а други подлежат на изпълнение след създаване на 

необходимата организация. 

В този ред на мисли, в помощ на местния бизнес, Община Свищов 

предостави  безвъзмездно експертна помощ при изготвянето и подаването 

на проектни предложения във връзка с процедурата за „Подкрепа на микро 

и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID – 19“ на оперативната програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020.  
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Считано от 11.05.2020 г. своята дейност започна Бюро за 

административна и консултантска помощ по въпроси, свързани с кризисно 

управление на бизнеса, а експерти от Община Свищов и Стопанска 

академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, съдействаха на 

представителите на местния бизнес да кандидатстват за получаването на 

безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 000 до 10 000 лева. По 

процедурата бяха предвидени изцяло електронно подаване и оценка на 

проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 

(ИСУН 2020), а чрез създаването на бюро за административна и 

консултантска помощ, Община Свищов се ангажира да подпомага 

представителите на бизнеса по време на целия процес по кандидатстване. 

Местните предприемачи бяха консултирани от експертите при всяка 

стъпка от изготвянето на техните проекти, като същите изцяло им 

съдействаха при подаването на предложенията чрез ИСУН.  

Предоставената експертна помощ е една от мерките, които Община 

Свищов предприе в подкрепа на местния бизнес в условия на пандемията, 

а общата цел е преодоляване на икономическите последствия от COVID – 

19. 

Друга конкретна мярка, по която Община Свищов е предприела 

действия, е предоставената чрез чл. 6б от Закона за мерките и действията 

по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) възможност за 

намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за 

освобождаване изцяло или частично от физически и юридически лица 

– наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили 
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дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение. 
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9. БЕЗОПАСНА СРЕДА 

 

Основната цел на въвеждането на ограничителни мерки в условията на 

усложняваща се епидемична обстановка е максимално ограничаване на 

възможностите за разпространение на COVID – 19 в обществото, с което 

да се постигне забавяне на хода на епидемията и намаляване на нейната 

интензивност, за да се създадат условия за по-ефективно използване на 

наличните средства за специфична профилактика и терапия. 

Основна предпоставка за адекватно изпълнение на всички 

противоепидемични мерки е наличието на безопасна среда. Във връзка 

с това, успоредно с изпълнение разпоредбите на министъра на 

здравеопазването за ограничаване на пътуванията; преустановяване на 

медицински прегледи, консултации и свиждания; прекратяване на учебни 

занятия и извънучилищни мероприятия; ограничаване на всички масови 

мероприятия (спортни, културни и др.), свързани със събиране на много 

хора на едно място; използване на предпазни маски на закрити обществени 

места и др., на територията на община Свищов след решение на 

Общинския кризисен щаб бяха издадени от кмета и допълнителни местни 

разпоредби. 

За осигуряването на безопасна среда на територията на община Свищов 

бяха предприети мерки за въвеждане на засилен дезинфекционен режим, 

строг режим на работа на функциониращите структури и 

контролиран пропускателен режим. 

В условията на съществуваща епидемична обстановка на основание 

заповед на кмета на община Свищов и заповед на директора на ОП 

„Чистота – Свищов“, считано от 11.03.2020 г., започна ежедневна 

дезинфекционна дейност на всички превозни средства на 
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разположение на първостепенни и второстепенни разпоредители в 

Община Свищов, с които се извършва превоз на хора, обезпечават се 

социални услуги, както и училищните автобуси, обслужващи 

общинската територия. 

За извършване на дезинфекционните мероприятия е използван 

дезинфекционен продукт „ЖИВАХЕКС“. Всички превозни средства на 

разположение на първостепенни и второстепенни разпоредители в Община 

Свищов, с които се извършва превоз на хора и социални услуги и 

училищни автобуси, предварително са измивани външно на обособено 

място на територията на ОП „Чистота – Свищов“, с препарат POLIRA – 

концентриран препарат за външно измиване на автомобили, след което са 

дезинфекцирани с дезинфектант „ВИРКОН – С“. 

         Считано от 19.03.2020 г. започна ежедневна дезинфекционна 

дейност на обществените места, сгради и превозни средства на 

територията на град Свищов: МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД, 

Поликлиника, ЦСМП – Свищов, РУ МВР – Свищов, банкови офиси, 

аптеки, хранителни магазини, вход и изход на град Свищов. За 

извършване на дезинфекционните мероприятия е използван 

дезинфекционен продукт „ВИРКОН – С“.  

За външно третиране на сгради, тротоари, паркове и градини е 

използвана комбинация от продукти: дезинфектант „ВИРКОН – С“ , 

белина и хлорна вар. 

Общински пазар на град Свищов е дезинфекциран според 

определен график съгласно обявените дни за пазар – понеделник, 

четвъртък и събота.  

Допълнително са извършени дезинфекционни мероприятия – общо 

703 броя на общински и частни сгради, паркове, градини, вход и изход 
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на град Свищов, детски градини, училища, църкви и храмове, дом за 

стари хора като повечето от тях са дезинфекцирани два пъти дневно. 

        На основание заповед на кмета, считано от 19.03.2020 г., започна 

извършване на безплатни дезинфекционни дейности и на 

автомобилите, извършващи таксиметрови превози на територията на 

община Свищов. Използван е дезинфекционен продукт „ВИРКОН - С“. 

Общо за периода на извънредното положение и извънредната 

епидемична обстановка, на територията на община Свищов са извършени 

3612 дезинфекционни мероприятия, с моторни пръскачки RURIS A103 S – 

5 бр., с ръчна пръскачка – 2 бр. Привлечена е земеделска техника на 

земеделски кооперации от община Свищов, за извършване на 

дезинфекционни мероприятия на откритите места, паркове, градини , 

тротоари, площадки, външни части на търговски обекти и улиците на град 

Свищов. 

Извън гореописаните дезинфекционни мероприятия, считано от 

9.03.2020 г. до 13.05.2020 г. ежедневно – сутрин и вечер е извършвана 

дезинфекция на всички улици в град Свищов, организирана от 

Община Свищов със съдействието на РС ПБЗН – Свищов. Три пъти 

седмично е извършвано и мащабно дезинфекциране в гр. Свищов на 

улици, междублокови пространства и тротоари с противопожарен 

автомобил на Общинския кризисен център при Община Свищов – с. 

Овча могила със съдействието на РС ПБЗН Свищов. 

С оглед осигуряването на безопасна среда и в населените места на 

територията на община Свищов, чрез кметовете и кметските наместници е 

създадена организация за дезинфекция на улици, закрити и открити 

обществени места и пощенски клонове, в т.ч. с подсилване в периода на 

изплащане на месечните пенсии на пенсионерите. 
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Безплатно на жителите на гр. Свищов и населените места на 

територията на община Свищов, чрез доброволческа акция, бе 

предоставен концентриран разтвор на дезинфектант за лични нужди. 

За осигуряването на безопасна обществена среда, през анализирания 

период, Община Свищов е генерирала разходи на стойност над 264 572 лв. 

за закупуване на дезинфектант, лични и специализирани предпазни 

средства, медикаменти, санитарно-хигиенни материали, лабораторни 

изследвания, специализирано оборудване, резервни части, ремонтни 

дейности, услуги и др., свързани с борбата против разпространението на 

COVID – 19. 

За същия период кметовете и кметските наместници на 15-е населени 

места на територията на община Свищов са генерирали разходи за 

закупуване на дезинфектант и препазни материали на обща стойност 4 731 

лв. 

Община Свищов  осигури предпазни маски за граждани, в т.ч. 

социално слаби жители на населените места в общината, за ползвателите 

на социални услуги, за служителите в Общинска администрация, в 

общинските предприятия, социалните центрове. 

Защитни облекла за многократна употреба, респираторни маски, 

маски за еднократна употреба и маски за многократна употреба, 

предпазни очила, ръкавици, дезинфектант за ръце и дезинфектант за 

повърхности  бяха осигурени за РУ МВР – Свищов, ОП „Обреди – 

Свищов“, ЦСМП – филиал Свищов, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ и др. 

Дезинфекционни препарати бяха осигурени и за Районна 

прокуратура Свищов, Дирекция „Бюро по труда“, РСПБЗН Свищов, 

„Български пощи“ ЕАД – Свищов, за всички църкви, кметства и кметски 

наместничества на територията на община Свищов. 
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Спирт и защитни паравани бяха осигурени за ЦСМП – филиал 

Свищов и за  МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. За  МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“ бяха осигурени още – матраци, възглавници, спални комплекти. 

Дезинфектант за ръце, дезинфектант за повърхности  и предпазни 

средства бяха осигурени и за всички училища и детски градини на 

територията на община Свищов. 

За функционирането на общински стадион „Академик“, спортна зала 

„Септември“ и закрита тенис зала са осигурени 3 бр. безконтактни 

термометри. 

За осигуряването на безопасна среда, със заповеди на кмета на 

община Свищов са въведени допълнителни местни 

противоепидемични мерки. Част от тях касаят дейността на 

работодателите, собствениците/управителите на търговски обекти, 

обслужването на клиентите в търговски обекти, поведението на 

гражданите при посещения на открити и закрити обществени места и др. 

Конкретни местни разпоредби са издадени и относно функционирането на 

общинските пазари, ресторантите, автомобилите за обществен превоз; 

организирането и провеждането на празнични мероприятия. 

Като предпоставка за осигуряване на безопасна среда, въз основа на 

договор от 18.03.2020 г. за безвъзмездно ползване на недвижим имот, 

сключен между СА „Д. А. Ценов“ и Община Свищов, бе реализирана и 

възможността за разкриване на допълнителен изолатор в сграда на 

студентските общежития на територията на гр. Свищов. Обособени са 

40 стаи, на които със средства (215,02 лв.) на Община Свищов е направен 

текущ ремонт. 
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10. ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

Въвеждането на извънредно положение на територията на страната, 

пренасочи обичайната дейност на Община Свищов към предприемане на 

мерки и извършване на действия против разпространението на COVID – 19 

на територията на община Свищов. Това беше и основната предпоставка за 

създаването и въвеждането на нов обществен ред с цел обезпечаване 

сигурността на здравето и живота на населението. 

В периода на извънредното положение и въведената в последствие 

извънредна обстановка, всички извършени дейности от Община 

Свищов са координирани и синхронизирани с Общинския кризисен 

щаб, органите на РУ МВР – гр. Свищов, РЗИ – гр. В. Търново, ОДБХ – 

гр. В. Търново, РСПБЗН – гр. Свищов, МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД и други компетентни специализирани органи и 

институции. 

В резултат на създаването на нов обществен ред чрез изпълнение на 

въведените местни противоепидемични мерки срещу разпространението на  

COVID – 19 на територията на община Свищов, както и на ползотворното 

сътрудничество между горепосочените институции, към момента община 

Свищов е сред малкото териториални единици, в които не са 

диагностицирани лица с COVID – 19. 

В хронологичен порядък, след обявяване на извънредното положение на 

територията на страната, рестрикците, наложени със заповедите на 

министъра на здравеопазването, след обсъждането им на заседания на 

Общински кризисен щаб, бяха транслирани и адаптирани за 

територията на община Свищов и допълнени с местни такива, с оглед 

спецификата на региона и населението в него. 
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В търсенето на алгоритъм за създаване на нов обществен ред, чрез 

заповеди на кмета на община Свищов, последователно бяха въведени 

редица противоепидемични мерки: 

13.03.2020 г. 

Разпоредба за: 

1. Преустановяване на посещенията в увеселителни и игрални зали, 

дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено 

хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и 

дрогериите; 

2. Преустановяване на учебните занятия и всички извънкласни 

мероприятия в и извън системата на предучилищното и училищното 

образование; 

3. Преустановяване провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 

включително спортни, културно-развлекателни и научни; 

4. Организацията на дейността на работодателите; 

5. Преустановяване на детските и женските консултации, профилактичните 

прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на 

планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни 

заведения; 

6. Съдействие от РУ МВР – Свищов, РСПБЗН – Свищов, ОП „Чистота – 

Свищов“ при провеждане на дезинфекционни мероприятия. 

17.03.2020 г. 

Разпоредба за кметовете на кметства и кметските наместници за създаване 

на организация за изпълнение на въведените противоепидемични мерки на 

територията на населените места. 

Разпоредба за забрана по отношение събирането на повече от двама 

възрастни хора и по отношение достъпа до открити и закрити спортни 

обекти, детски площадки, паркове и други обществени места 

18.03.2020 г. 

Разпоредба за дейността на таксиметровите автомобили, регистрирани на 

територията на община Свищов 

20.03.2020 г. 

Разпореждане за предприемане на пътувания на лица към областните 

центрове само в случаи на неотложност – по спешност. 

24.03.2020 г. 

Разпореждане за дейностите по погребване на тленните останки на 
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починали от COVID-19 

27.03.2020 г. 

Разпоредби за дейността на образователните медиатори в условията на 

COVID – 19 

Разпоредба за разрешаване функционирането на търговски обекти 

30.03.2020 г. 

Разпоредба за участие на доброволци от доброволно формирование ВТ 47-

01 към Община Свищов в дейности по предотвратяване/ограничаване 

и/или ликвидиране на извънредни ситуации в Община Свищов, във връзка 

с усложняващата се епидемична обстановка 

06.04.2020  

Разпоредба за дейността на общинските пазари 

10.04.2020 г. 

Разпоредба за репатрирането на покойник (тленни останки) от друга 

държава на територията на Република България 

27.04.2020 г. 

Разпоредба за разрешаване на посещения на градски паркове 

12.05.2020 г. 

Разпоредба за провеждането на организирани семейни тържества на 

търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници 

14.05.2020 г. 

Разпоредба за въвеждане на противоепидемични мерки, считано от 14.05. 

до 14.06.2020 г., касаещи работодатели и органи по назначаване, 

физически и юридически лица (собственици/управители на обекти с 

обществено предназначение, търговски или други обекти, които 

предоставят услуги на гражданите), обслужването на клиенти, лица на 

открити и закрити обществени места 

Разпоредба за провеждането на организирано традиционно тържество по 

случай изпращането на зрелостници и абитуриентски балове 

04.06.2020 г. 

Разпоредба за: 

1. Разрешаване посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за 

бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни 

съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, барове; 

2. Присъствени форми на обучение и извънкласни занимания; 

3. Колективни и индивидуални спортни занимания и мероприятия; 
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4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения; 

5. Културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични 

прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и 

занимални от юридически и физически лица, и други); 

6. Посещения на хранителни магазини и аптеки от лицата на видима 

възраст над 60 (шестдесет) години в определен часови диапазон; 

7. Забрана на посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения 

за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и 

възрастни. 

 

Упражняването на контрол по отношение обществения ред и сигурност, 

се осъществява при оптимално партньорско взаимодействие между 

Община Свищов, Общинския кризисен щаб, представителите на РЗИ – В. 

Търново и РУ МВР – Свищов, както и другите компетентни органи, в т.ч. и 

в случаи, в които е наложителна незабавна реакция и предотвратяване на 

рискови ситуации и напрежение. 

Поетапно, въз основа на заповеди на министъра на здравеопазването за 

отмяна на въведени противоепидемични мерки, със заповеди на кмета на 

община Свищов бяха отменяни и наложени местни такива. Отчита се, че 

след въвеждането на неналагани досега в обществения живот 

ограничителни мерки, е налице промяна в поведението на населението, 

водещо до създаване на нови или припомняне на забравени работещи 

правила. 
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11. МОБИЛНОСТ 

 

След въвеждане на извънредното положение на територията на 

Република България, със заповед на министъра на здравеопазването, 

считано от 21.03.2020 г. до 06.05.2020 г., бе разпоредено на органите на 

МВР да организират контролно-пропускателни пунктове (КПП) на входно-

изходните пътища на областните градове и да извършват проверка на 

целта на пътуването на гражданите. 

Съгласно разпоредбите, през КПП се пропускаше преминаването на 

лица само в случай 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. За 

удостоверяване на целта на пътуването се изискваше представянето на 

служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, 

медицински документ, документ за самоличност. 

Въпреки че гр. Свищов не е областен център, със заповед на кмета на 

община Свищов, считано от 21.03.2020 г., на основание горецитираната 

заповед на министъра на здравеопазването, бе разпоредено „Пътуванията 

на лица към областните центрове да се предприемат само в случаи на 

неотложност – по спешност.“ 

Предпоставка за въвеждане на ограничителната местна мярка е 

съществуващия риск при пътувания към и от областни центрове, в 

които има регистрирани диагностицирани лица с COVID – 19, 

заразата да бъде пренесена на територията на община Свищов. 

Цитираната разпоредба прояви действието си и чувствително 

ограничи мобилността на жителите на община Свищов към и от 

областни центрове. 
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Забраната за ограничаване на пътуванията и редуцирания поток на 

пътници в обществения транспорт, след съгласуване с изпълнителите по 

договори за извършване на обществен превоз на пътници, резултира в 

предложение на Община Свищов до Областния управител на област 

Велико Търново за промяна в изпълнението на маршрутните 

разписания от утвърдените републиканска, областна и общинска 

транспортни схеми. 

От друга страна, преустановяването на дейността на заведения за 

обществено хранене, питейни заведения, центрове за развлечение и 

социални услуги, училища, детски градини, медицински прегледи  и 

консултации, спортни клубове, структури за културно-масови 

мероприятия, клубове по интереси, пенсионерски клубове и други, бе 

предпоставка за ограничаване на мобилността на жителите и на 

територията на самата община Свищов. 

С грижа за общото здраве, при осъществяване на мобилност на 

жителите на община Свищов чрез използване на автобусен и таксиметров 

превоз, със заповеди на кмета бяха въведени противоепидемични мерки и 

разпоредби, касаещи режима на работа и дезинфекционния режим на 

автомобилите, извършващи обществен превоз на пътници. 

Ограничение на мобилността бе въведено и за лицата, пристигащи от 

чужбина на територията на община Свищов и поставени под карантина. 

Същите бяха контролирани от органите на РУ МВР – гр. Свищов и РЗИ – 

В. Търново, а на тези от тях, които потърсиха помощ от Община Свищов, 

бе предоставяна безплатна храна от Домашен социален патронаж, 

извършвани доставки до адрес на лекарства и хранителни продукти и 

други при спазване на въведените противоепидемични мерки.  
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12. МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

 

На територията на община Свищов, с административен център – гр. 

Свищов, са разположени 15 малки населени места: с. Морава, с. Совата, с. 

Ореш, с. Деляновци, с. Българско сливово, с. Горна студена, с. Алеково, с. 

Хаджидимитрово, с. Овча могила, с. Козловец, с. Царевец, с. Драгомирово, 

с. Александрово, с. Червена, с. Вардим. 

В изпълнение на националната политика за борба против 

разпространението на COVID-19 и на въведените със заповеди на кмета на 

община Свищов местни противоепидемични мерки на територията на 

общината, усилията на кметовете и кметските наместници са свързани със 

създаване на организация за защита на здравето и живота на жителите в 

съответните населени места и упражняване на контрол за спазване на 

кметските разпоредби. 

 С оглед на извършваните дейности, кметовете и кметските 

наместници в населените места отчитат разходи предимно за осигуряване 

на безопасна среда чрез закупуване на дезинфектант, предпазни маски, 

дозатори, почистващи препарати, ръкавици, санитарно-хигиенни 

материали и др., както следва: 

 

Табл. 12.1. Отчетени разходи на кметствата и кметските 

наместничества за закупуване на консумативи, използвани против 

разпространението на COVID-19 на територията на съответните 

населени места (към 31.05.2020 г.) 

№ Населено място Сума (в лева) 

1. с. Морава 809,26 

2. с. Совата 93,60 

3. с. Ореш 400,00 
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4. с. Деляновци 118,22 

5. с. Българско сливово 670,86 

6. с. Горна студена 112,44 

7. с. Алеково 516,00 

8. с. Хаджидимитрово 173,80 

9. с. Овча могила 608,99 

10. с. Козловец 274,80 

11. с. Царевец 238,06 

12. с. Драгомирово не отчита разходи – 

ползвани лични средства 

13. с. Александрово 147,55 

14. с. Червена 112,44 

15. с. Вардим 455,16 

 ОБЩО: 4731,18 

  

В оперативен порядък, считано от 13.03.2020 г., основните дейности на 

кметските екипи се свеждат до: 

 Запознаване на населението и на собствениците/управителите на 

функциониращите на територията на населеното място търговски обекти с 

противоепидемичните мерки и въведените забрани; 

 Своевременно информиране за завърналите се от чужбина и 

подлежащи на карантиниране лица; 

 Ежедневна дезинфекция на сградите на кметствата, в т.ч. осигурен 

дезинфектант на входа; 

 Дезинфекция на закрити и открити обществени места, в т.ч. детски 

и спортни площадки, паркоев, места за отдих, тротоари, улична мрежа; 
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 Закупуване и доставка на лекарства и хранителни продукти на 

болни и трудно подвижни хора, както и на карантинираните лица; 

 Дарителска акция по снабдяване на домакинствата с дезинфектант, 

осигурен от Община Свищов; 

 Контрол за спазване на противоепидемичните мерки при 

извършването на погребения; 

 Закупуване и снабдяване на жителите на населените места с 

предпазни маски, в т.ч. предоставени от Община Свищов; 

 Доставка по домовете на помощи, предоставени от Домашен 

социален патронаж – гр. Свищов; 

 Създаване на организация и оказване на съдействие на пощенските 

станции за спазването на противоепидемичните мерки при изплащане на 

месечните пенсии; 

 Осигуряване на бланкови декларации и издаване на служебни 

бележки за пътуване до областни центрове и др. 
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13. БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 

 

Във връзка с обявеното извънредно положение и мерките, които бяха 

въведени на територията на община Свищов против разпространението на 

COVID – 19, Община Свищов създаде адекватна организация за борба с 

дезинформацията на населението. С оглед тяхната своевременна 

осведоменост, жителите на общината получаваха 24-часова актуална 

информация чрез: 

 нарочно създаден кол център към Община Свищов; 

 телефонна приемна на кмета на община Свищов; 

 интернет страницата на Община Свищов; 

 нарочно създадената страница „Извънредно положение Община 

Свищов“ във фейсбук; 

 личната фейсбук страница на кмета на община Свищов – Генчо 

Генчев; 

 публикации в местни вестници – в. „Дунавско дело“ и в. 

„Дунавска зора“; 

 изявления в местни тв медии; 

 други средства за масова информация. 

В началото на извънредното положение, считано от 19.03.2020 г., 

Община Свищов създаде 24-часов кол център, в услуга на населението. За 

кратко време центърът се превърна в свързващо и координиращо звено 

между отделните институции, ангажирани с прилагането на 

противоепидемичните мерки, като ефективно осъществяваше медиация 

между тях и гражданите.  

На разкритите денонощни телефонни линии, консултации са получили  

над 500 граждани, а още стотици са консултирани на място в кол центъра, 
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намиращ се във фоайето на административната сграда на общината. Още 

от първите часове на разкритите телефонните линии, се отчете висока 

активност и потребност от допълнителна информация на граждани с 

разнородни проблеми и трудности, свързани със ситуацията, сред които: 

 Предоставяне на информация, относно действащи законови 

уредби, актуални промени, заповеди, ограничения и възможности, 

наложени от отговорните държавни и общински органи; 

 Предоставяне на информация за реда и ограниченията, които 

следва да спазва всеки жител на община Свищов при завръщане от 

чужбина, в т.ч. организация на транспорт, пълна липса на контакти, срок 

на карантината, санкции при неспазването й, както и призив за лична 

отговорност към ситуацията; 

 Съдействие за координиране дейността на Общинския кризисен 

щаб, представители на РЗИ – гр. В. Търново и РУ на МВР – гр. Свищов по 

отношение регистриране и последващ контрол на завърналите се лица от 

чужбина в периода на карантина; 

 Съдействие и информиране на лицата под карантина по неотложни 

за бита и семейството въпроси, както и наложените от властите здравни 

правила, в т.ч. ограничения и права в карантинния период; 

 Координиране организацията и незабавно обслужване на 

граждани, поставени под карантина чрез осигуряване на безплатна храна 

от Домашен социален патронаж – гр. Свищов, закупуване на лекарства и 

храни от първа необходимост, посредством 24–часово дежурство на 

общински автомобили; 

 Съдействие и координиране на дейности за гарантиране 

безопасността и обслужването на самотноживеещи лица в пенсионна 
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възраст и лица в невъзможност за самообслужване при осигурено 

закупуване и доставка на лекарства, храни и други стоки от първа 

необходимост до адрес; 

 Предоставяне на информация и съдействие на граждани за връзка 

с други институции, ползване на социални услуги и подпомагане в условия 

на криза; 

 Предоставяне на информация за реда и условията за пътуване на 

жителите на община Свищов до областни центрове, наложените 

ограничения, разрешени ситуации и причини за пътувания; 

 Информиране и съдействие на местния бизнес за наложените 

ограничения, последващите поетапно разрешени дейности и работа в 

режим и условия на извънредно положение; 

 Приемане и координиране дейността на властите на месно ниво по 

отношение на подадени от жители на община Свищов сигнали за 

неспазване на въведени забрани и изисквания. 

В периода на извънредното положение стотици граждани посетиха на 

място Кол центъра в сградата на Община Свищов, с потребност от 

директен контакт за: получаване на бланки за пътуване до областни 

градове в България, както и разяснения за начина на попълването им; 

консултиране и допълнителна информация, свързана с важни събития от 

личен характер – изписване на бебета от родилни отделения, внезапно 

възникнали здравословни проблеми и други; споделяне на трудности и 

тревоги, свързани с извънредната ситуация, възможни решения и др.  

Анализът на дейността на Кол центъра към Община Свищов, през 

периода на неговото функциониране, показва наличие на множество 

разнородни ситуации, възникнали както в бита на гражданите от 

общината, така и по отношение на работата на фирми и институции. 
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Служителите, обслужващи телефонните линии и гишето на Кол центъра 

в Община Свищов проявиха индивидуален подход и ангажираност, което 

съществено допринесе за запазването на обществения ред, спокойствие и 

осигури лична подкрепа на редица граждани на общината.  

Въпреки ограниченията, които наложи въведеното извънредно 

положение, с цел да не се губи връзката с гражданите беше провеждана 

извънредна приемна на кмета на община Свищов чрез телефоните на 

кол центъра. Инициативата се радваше на голям интерес от страна на 

хората, които провеждаха лични разговори с кмета и търсеха решаване на 

различни по характер казуси. Винаги близо до хората, кметът с 

отговорност подхождаше към всеки един индивидуален случай. 

Актуална информация за епидемичната обстановка на територията на 

община Свищов, действащи разпоредби на държавни органи и кмета на 

община Свищов, указания за спазване на оповестените 

противоепидемични мерки и други, жителите на община Свищов 

получаваха и чрез интернет страницата на Община Свищов, нарочно 

създадената страница „Извънредно положение Община Свищов“ във 

фейсбук, личната фейсбук страница на кмета на община Свищов – 

Генчо Генчев, публикации в местни вестници – в. „Дунавско дело“ и 

в. „Дунавска зора“, изявления в местни тв медии и др. 
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14. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА 

 

В защита на обществения интерес и в борбата против 

разпространението на COVID-19, считано от обявяването на извънредното 

положение и към момента, Община Свищов предприема адекватни 

противоепидемични мерки и реализира последователни и систематични 

дейности в партньорство със специализирани държавни и частни 

институции. Сред основните партньори на Общинския кризисен щаб и 

Община Свищов са: 

 Министерство на здравеопазването; 

 Национален кризисен щаб; 

 Министерство на вътрешните работи; 

 Областен управител на област Велико Търново; 

 РЗИ – гр. В. Търново; 

 ОД МВР – гр. Велико Търново; 

 ОДБХ – В. Търново; 

 ВИК „Йовковци“ – гр. Велико Търново; 

 УМБАЛ „Канев“ – гр. Русе; 

 МБАЛ „Юлия Вревска – Бяла“ – гр. Бяла; 

 Районно управление МВР – гр. Свищов; 

 РСПБЗН – гр. Свищов; 

 Кризисен център при Община Свищов – с. Овча могила; 

 МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД; 

 ЦСМП – гр. Свищов; 

  „Сортови семена – Свищов“ АД – гр. Свищов; 

 ППОК „Изгрев-93“ – с. Царевец; 
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 ППОКЧС "Земеделец 93" – с. Козловец; 

 ОППК „ЗОРА І“ – с. Българско Сливово; 

 ОППК „ПОБЕДА 93“ – с. Хаджидимитрово; 

 Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов; 

 „Свилоза“ АД – гр. Свищов; 

 „Български пощи“ ЕАД; 

 училища, детски градини, центрове за социални услуги на 

територията на община Свищов; 

 кметства и кметски наместничества в населените места на 

територията на община Свищов и др.  
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15. ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА 

 

Следвайки максимата „Общите усилия са обща отговорност за здравето 

на всички нас!“ и с цел обезпечаване на непредвидените разходи за 

изпълнение на националните и местни противоепидемични мерки, 

предприети за борба срещу COVID – 19, по решение на Общинския 

кризисен щаб (Протокол №5/20.03.2020 г.), Община Свищов стартира 

дарителска кампания в подкрепа усилията на Кризисния щаб при Община 

Свищов и МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов. 

Призовани са всички граждани, партньори, организации, представители 

на бизнеса, спомоществователи и хора с големи сърца да подкрепят 

кампанията и да проявят съпричастност към благородните усилия на 

ангажираните с борбата против разпространението на COVID – 19, и към 

човешките страдания. 

 

15.1. ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА 

Считано от 25.03.2020 г., с прес-съобщение от Община Свищов бе 

обявена дарителска сметка за набиране на парични средства за изпълнение 

на националните и местни противоепидемични мерки, предприети за борба 

срещу COVID – 19. 

Сметката, по която могат да се правят дарения е: 

Банка: УниКредит Булбанк 

Титуляр: МФ „Алеко Константинов“ 

IBAN: BG71 UNCR 7527 1047 8270 12 

BIC: UNCR BGSF Уникредит Булбанк 

Основание на превода: Борба срещу COVID-19 
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За периода 25.03. – 01.06.2020 г. по дарителската сметка са 

постъпили парични средства в размер на 81 239,65 лв.  

Сред дарителите са: народният представител от ГЕРБ д-р Станислава 

Стоянова, председателят на Общински съвет – Свищов, кметът на община 

Свищов и неговия екип, земеделски кооперации, земеделски 

производители, фирми, служители на Община Свищов, граждани и други. 

Най-крупното дарение е направено от  четири земеделски кооперации 

в община Свищов: 

 ППОК „Изгрев-93“ – с. Царевец; 

 ППОКЧС "Земеделец 93" – с. Козловец; 

 ОППК „ЗОРА І“ – с. Българско Сливово; 

 ОППК „ПОБЕДА 93“ – с. Хаджидимитрово. 

Стойността му възлиза на 60 000 лв., като средствата са предназначени 

за закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД – гр. Свищов. 

Дарение на стойност 10 000 лв. бе направено от местен земеделски 

производител – „Сортови семена – Свищов“ АД. 

Цветан Николов Атанасов от Свищов направи трогателен дарителски 

жест, като дари полагащите му се 40 лв., като добавка към пенсията си за 

Великден. Доброто сърце на възрастния мъж и безрезервния му акт на 

съпричастност доказаха, че човечността и щедростта у хората са безценни 

добродетели с неизмерима стойност. 

За горепосочения период от постъпилите парични дарения е 

изразходена сумата 70 278, 66 лв. Към 01.06.2020 г., остатъкът по 

дарителската сметка е на стойност 10 960, 99 лв. 
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Табл. 15.1. Справка за остатъка от постъпилите дарения по 

обявената дарителска сметка към 01.06.2020 г. (в лева) 

№ Категории Сума 

1 Постъпили парични средства 81239,65 

2 Разходи за закупуване на медицинска апаратура 68436,00 

3 Други разходи (лекарства, здравни осигуровки, 

медицински услуги, финансова помощ, 

хранителни продукти) 

1812,66 

4 Банкови такси 30,00 

5 Остатък по дарителската сметка 10960,99 

 

С основната част от постъпилите дарителски средства е закупено 

медицинско оборудване за   МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ – гр. Свищов 

включващо:  

 Система за дозирано подаване на кислород – 6 бр.; 

 ЕКГ монитори за измерване на неинвазивно артериално 

налягане – 6 бр.; 

 Едноканален перфузор – 10 бр.; 

 Сух стерилизатор – 1 бр.; 

 Бифазен дефибрилатор – 1 бр.; 

 Хладилник за съхранение на биопродукти – 1 бр.; 

 Преносим аспиратор за 2 бутилки – 1 бр.; 

 Мултипараметричен модулен пациентен монитор – 6 бр. 

Сумата от 1812,66 лв. от дарителската сметка е изразходена за 

подпомагане на лица в затруднено положение и за извършването на 

медицински услуги, както следва: за закупуване на лекарства и хранителни 

продукти на нуждаещи се (129,66 лв.); за здравни осигуровки на социално 
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слабо лице, нуждаещо се от медицинска помощ (933 лв.); за подпомагане 

на две лица в затруднено финансово състояние (200 лв.); за медицински 

услуги – вземане на кръвни проби при проучване на здравната обстановка 

на територията на община Свищов (550 лв.). 

След удържането на банкови такси за извършването на платежни 

операции (30 лв.), към 01.06.2020 г. наличността по банковата сметка 

възлиза на стойност 10 960,99 лв. 

 

15.2. ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

Освен постъпилите парични дарения по обявената дарителска сметка, 

за периода на извънредното положение, в Община Свищов са постъпили и 

материални дарения от юридически лица. 

 

Табл. 15.2. Дарения в полза на Община Свищов, към 31.05.2020 г. 

№ Дарител Дарение 

1 Емаг 

интернешънъл 

ООД 

еднократни предпазни маски за лице (обща 

стойност 1708.60 лв.) – 2000 бр. 

2 Лактима ЕАД напитки (обща стойност 417,72 лв.) – 708 

бр. 

3 СА „Д. А. Ценов“ хранителни продукти (обща стойност 

851,04 лв.) 

4 Индустриална 

химия ЕООД 

дезинфектант (обща стойност 150,00 лв.) 

5 Сватбен център 

“My wedding“ 

предпазни маски – 100 бр. 

6 Ортомедикс ЕООД Глюкомери – 2 комплекта, еднократни 

предпазни маски – 1 кутия 
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15.3. ДАРЕНИЯ В ПОЛЗА НА МБАЛ «Д-Р ДИМИТЪР 

ПАВЛОВИЧ» ЕООД – ГР. СВИЩОВ 

След обявяването на дарителската инициатива, към края на м. март, 

2020 г. в полза на МБАЛ, бяха дарени значително количество предпазни 

средства за еднократна, многократна употреба и такова от висок защитен 

клас, медицинско оборудване и парични средства. 

Сред дарителите на свищовското лечебно заведение са юридически 

лица със стопанска цел – „Братов“ ЕООД – гр. Свищов, „Бокс макс“ ООД – 

гр. София, „Кока кола Хеленик България“ – гр. София; юридически лица с 

нестопанска цел – Ротари клуб – гр. Свищов, Международна фондация 

„Алеко Константинов“ – гр. Свищов; и граждани – Никола Пидакев 

(дарени защитни средства), Кирил Добрев – народен представител от БСП 

(дарени защитни облекла), Делян Пеевски – народен представител от ДПС 

(дарени защитни облекла, шлемове, очила, маски и парична сума – 5 000 

лв.), доц. д-р Милен Михов – народен представител от ПФ – НФСБ и 

ВМРО – (дарени предпазни маски). 

 

Табл. 15.3. Получени дарения в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ 

ЕООД към 31.05.2020 г. 

№ Дарител Дарение 

1. „Братов“ ЕООД – Свищов Предпазни шлемове – 10 бр. 

2. Ротари клуб – Свищов Еднократни маски – 500 бр. 

Предпазни шлемове – 40 бр. 

Параван – 1 бр. 

3. „Бокс макс“ ООД – София  Шлемове – 15 бр. 

4. Доц. д-р Милен Михов Многократни маски – 500 бр. 

5. Никола Пидакев Еднократни престилки – 47 бр. 
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Еднократни гащеризони – 27 

бр. 

6. „Интръст“ ЕАД Предпазни облекла – 20 бр. 

Предпазни очила – 20 бр. 

Предпазни маски – 50 бр. 

Предпазни шлемове – 50 бр. 

5000 (пет хиляди) лева 

7. Кока кола Хеленик България Безалкохолни напитки – 2598 л. 

8. МФ Алеко Константинов Едноканален високопрецизен 

перфузор – 10 бр. 

Мултипараметричен модулен 

пациентен монитор – 6 бр. 

Сух стерилизатор 120 л. – 1 бр. 

Преносим аспиратор с 2 

буркана – 1 бр. 

Ротаметър – 6 бр. 

 

С цел обезпечаване оперативната дейност на лечебното заведение, 

считано от обявяването на извънредното положение до 31.05.2020 г., 

Община Свищов е предоставила предпазни средства за медицинския 

персонал, дезинфектант, болничен инвентар и други, закупени със 

средства на Общината. 
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Табл. 15.4. Предоставени материали от Община Свищов на МБАЛ 

„Д-р Димитър Павлович“ ЕООД към 31.05.2020 г. 

№ Материали Количество 

1. Предпазни очила 64 бр. 

2. Матраци  15 бр. 

3. Възглавници  15 бр. 

4. Спални комплекти  30 бр. 

5. Предпазни паравани 4 бр. 

6. Защитни облекла 30 бр. 

7. Предпазни маски 580 бр. 

8. Дезинфектант  20 л. 

9. Напитки  100 бр. 

10. Спирт  50 л. 

 

За сметка на Община Свищов са и направените бързи тестове на 

медицински специалисти от Второ вътрешно отделение и Клинична 

лаборатория на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. 

За изпълнение на мярката, наложена със заповед на министъра на 

здравеопазването – спешно обособяване на помещения в сградата на 

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, предназначени за прием на 

пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние, чрез възлагане от страна 

на Община Свищов и в изключително кратки срокове, бе извършен текущ 

ремонт на определеното за целта помещение. 
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Табл. 15.5. Количествено-стойностна сметка на текущ ремонт на 

отделение, предназначено за прием на пациенти с COVID-19 в 

неусложнено състояние 

№ Вид работа Сума (лева) 

1. Демонтажни работи 1384,62 

2. Строително-монтажни работи 6642,76 

 Общо без ДДС: 8027,38 

 ОБЩО с ДДС: 9632,86 

 

Отделението разполага с 15 легла, разположени в 8 стаи. За оборудване 

на пациентските стаи в отделението, предназначено за прием на пациенти с 

COVID-19 в неусложнено състояние, Община Свищов предостави и 

необходимия инвентар: матраци – 15 бр., възглавници – 15 бр., спални 

комплекти – 30 бр., ПВЦ предпазни паравани – 4 бр. 
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16. КОМУНИКАЦИОННА И МЕДИЙНА ПОЛИТИКА 

 

С цел осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за 

обществото относно хода на епидемичната обстановка и предприетите 

местни мерки на територията на община Свищов, беше създадена 

адекватна организация за предприемане на съвкупност от действия, 

осигуряващи в медийното пространство: 

 Прессъобщения, публикувани на интернет страницата на Община 

Свищов и на нарочно създадената страница „Извънредно положение 

Община Свищов“ във фейсбук; 

 Изявления на кмета, публикувани на интернет страницата на 

Община Свищов и на нарочно създадената страница „Извънредно 

положение Община Свищов“ във фейсбук; 

 Информация, публикувана на личната фейсбук страница на кмета 

на община Свищов – Генчо Генчев; 

 Участия на кмета на община Свищов в пресконференции, преки 

телевизионни и видео излъчвания по местна кабелна телевизия и 

във фейсбук, радио предавания; 

 Публикации в национални, регионални и местни вестници; 

 Информация чрез други средства за масова информация. 

Още с обявяването на извънредното положение, ръководството на 

Община Свищов предприе мерки за по-добра и своевременна 

комуникация с жителите на Общината и с обществеността чрез 

медийното пространство. 

Освен на официалния сайт – http://svishtov.bg/, актуална информация бе 

публикувана едновременно и на специално създадената за целта 

http://svishtov.bg/
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информационна страница във Facebook – „Извънредно положение Община 

Свищов“. На facebook страницата бяха направени и няколко включвания 

на живо от кмета на община Свищов и председател на Кризисния щаб към 

община Свищов Генчо Генчев. 

Сред медийните партньори, които отразяваха в медийното пространство 

информацията от пресцентъра на община Свищов по време на кризисния 

период в борбата против разпространението на COVID – 19 са: 

 двата местни вестника „Дунавско дело“ и Дунавска зора“; 

 местната кабелна телевизия „Видеосат“; 

 интернет страницата - https://svishtov-info.net/; 

 регионалните медии – „Фокус – Велико Търново“; 

 интернет страницата на в-к „Борба“ - https://www.borbabg.com/; 

 интернет страницата на в-к „Янтра днес“  

https://www.dnesbg.com/; 

 интернет страницата -  https://regnews.net/; 

 интернет страницата - http://www.velikotarnovo.utre.bg; 

 Информационната агенция TIMES.BG; 

 националните медии – БТА, БНР; 

 онлайн изданията на в-к „Труд“ и в-к „24 часа“. 

През анализирания период кметът на община Свищов и председател на 

Кризисния щаб към община Свищов участва в 2 пресконференции – една 

в началото на извънредното положение, пред местните медии и една в 

края на кризисния период, в пресклуба на БТА.  

Г-н Генчев участва и в 2 излъчвания на живо в ефира на кабелна 

телевизия „Видеосат“ и в 3 преки включвания чрез информационната 

https://svishtov-info.net/
https://www.borbabg.com/
https://www.dnesbg.com/
https://regnews.net/
http://www.velikotarnovo.utre.bg/
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страница във Facebook – „Извънредно положение Община Свищов“, в 

които направи обръщения към жителите на община Свищов. 

За периода 05.03. – 05.06.2020 г. от Община Свищов чрез официалната 

й интернет страница в медийното пространство са излъчени 140 

публикации, като същите паралелно са отразявани и на информационна 

страница във Facebook – „Извънредно положение Община Свищов“. 

 

Табл. 16.1. Публикации, свързани с борбата против 

разпространението на COVID – 19 на територията на община Свищов 

за периода 05.03.-05.06.2020 г. 

№ Период Публикации (бр.) 

1. м. Март, 2020 г. 65 

2. м. Април, 2020 г. 39 

3. м. Май, 2020 г. 25 

4. м. Юни, 2020 г. 11 

 ОБЩО: 140 

 

Въз основа на официалните публикации в интернет страницата на 

Община Свищов, горепосочените медийни партньори на общината са 

генерирали същите в собствените им медии, като по-този начин е осигурен 

достъпа им до по-широк кръг потребители. 

  



 
 

76 
 

17. ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 

 

За периода 05.03. – 05.06.2020 г., в защита на обществения интерес и 

общественото здраве по време на усложнената на територията на 

Република България епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19, със заповеди на кмета са въвеждани 

противоепидемични мерки на територията на община Свищов. Издадените 

административни актове са в съответствие със законовите разпоредби, 

разпоредбите на Министъра на здравеопазването, предписанията на РЗИ – 

В. Търново и други компетентни държавни органи, както и в съответствие 

с решенията на Кризисния щаб при Община Свищов. 

 

Табл. 17.1. Издадени заповеди на кмета на община Свищов за 

въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

общината за периода 05.03. – 05.06.2020 г. 

№ Месец Брой Контрол по изпълнението на издадените заповеди 

1. МАРТ 30 секретар и зам.-кметове на община Свищов, кметове 

и кметски наместници на населени места, РУ МВР – 

Свищов, РЗИ – В. Търново, общински предприятия, 

други компетентни органи 

2. АПРИЛ 4 секретар и зам.-кметове на община Свищов, кметове 

и кметски наместници на населени места, РУ МВР – 

Свищов, РЗИ – В. Търново, общински предприятия, 

други компетентни органи 

3. МАЙ 8 секретар и зам.-кметове на община Свищов, кметове 

и кметски наместници на населени места, РУ МВР – 

Свищов, РЗИ – В. Търново, общински предприятия, 
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други компетентни органи 

4. ЮНИ 3 секретар и зам.-кметове на община Свищов, кметове 

и кметски наместници на населени места, РУ МВР – 

Свищов, РЗИ – В. Търново, общински предприятия, 

други компетентни органи 

 ОБЩО: 45  

 

Разпоредбите на кметските заповеди засягат дейността на физически и 

юридически лица, институции, организации, центрове и други структури, 

локализирани на територията на община Свищов. 

Въведени са ограничителни мерки по отношение на: ученици, работещи 

лица, пенсионери, лица със заболявания, карантинирани лица, училища, 

детски градини, лечебни заведения, работодатели, търговски обекти, 

заведения за обществено хранене, питейни заведения, заведения за 

развлечение, детски центрове, клубове по интереси, спортни обекти, 

културни институции, закрити и открити обществени места, и др. 

На основание изменения, допълнения или отмяна на актове на 

министъра на здравеопазването, съответните действия са прилагани и по 

отношение на издадените от кмета на община Свищов заповеди. 

С оглед защита на интереса и здравето на жителите, със заповеди на 

кмета са въвеждани и допълнителни конкретни ограничителни мерки на 

територията на община Свищов, в т.ч. по отношение функционирането на 

търговските обекти и заведенията за обществено хранене, извършването на 

транспортни и друг вид специализирани услуги, дейността на общинските 

пазари, организирането на празнични мероприятия, спортните дейности, 

посещенията на открити и закрити обществени места и др. 
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Със заповед на кмета на община Свищов са определени и длъжностни 

лица от общинската администрация, които да съставят актове за 

установяване на административни нарушения по чл. 209а от Закона за 

здравето.  
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18. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Въведеното с Решение на Народното събрание на Република България 

от 13.03.2020 г., извънредно положение, наложи своевременна организация 

за спазването на национално оповестените противоепидемични мерки и от 

служителите в Община Свищов, и от потребителите на административни 

услуги. 

 

18.1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЕПИДЕМИЧНА 

ОБСТАНОВКА 

Съгласно указания с изх. № 02-44-42/11.03.2020 г. на заместник 

министър-председателя и препоръки на Националния оперативен щаб за 

предотвратяване разпространението на COVID-19  в административните 

структури на страната, в Община Свищов бяха предприети следните 

действия: 

 По отношение дейността и организацията на работа: 

 Оптимизиран е пропускателния режим с обособяване на 

самостоятелни потоци за служителите на общинската администрация и за 

външни потребители на административни услуги; 

 Не са допускани служители с грипоподобна симптоматика на 

работа; 

 Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с 

участие на външни лица в административните сгради е ограничено, както и 

провеждането на вътрешнослужебни мероприятия и прояви; 

 Ограничени са командировките на служители в страната и 

чужбина. 

 По отношение предоставянето на административни услуги: 
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 Осигурени са достатъчен брой служители в центъра за 

административно обслужване с оглед недопускане на струпване на чакащи 

граждани. При наличие на чакащи се спазва минимална дистанция 1 метър 

между тях; 

 В рамките на приемното време на центровете за административно 

обслужване е предвидено прекъсване за дезинфекция и проветряване на 

помещенията трикратно по 15 минути; 

 Извършва се активно информиране на потребителите на услуги по 

телефона и чрез интернет страницата на общината за предоставяните 

административни услуги; 

 Насърчават се потребителите на услуги за възможността за 

заявяване на административни услуги и за получаване на документи по 

електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. 

 По отношение на хигиенно-противоепидемичните мерки: 

 Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с 

външни потребители на административни услуги работят задължително 

със защитна маска. Служителите са снабдени с препарати за дезинфекция 

на ръце и периодично обработват ръцете си. 

 Осигурява се почистване и дезинфекция на всички повърхности и 

зони на работната среда, които контактуват с откирти части на тялото. На 

дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и 

други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, 

парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли, мивки. 

 Осигурява се регулярно и достатъчно надеждно проветряване на 

помещенията. 
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Непосредствено след въвеждане на извънредното положение, на 

всички служители в Община Свищов и в общинските структури са 

осигурени предпазни маски за лице за многократна употреба. 

 

18.2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТПУСК 

Изпълнението на противоепидемичните мерки, в т.ч. ограничаване 

струпването на хора, изискването за минимална физическата дистанция, 

невъзможността за дистанционна работа, както и преустановяването на 

присъствените учебни занятия в образователните институции (за 

родителите на ученици и деца в детски ясли и градини), са сред основните 

причини служителите от Община Свищов да ползват отпуск. 

До 24.03.2020 г. не бяха предприети промени в трудовото 

законодателство и Община Свищов разполагаше само със съществуващите 

и познати механизми за предоставяне на платен, респ. неплатен отпуск, на 

своите служители. С приемането на Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение, обявен с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП) бяха създадени нови правни 

възможности по отношение на платения и неплатения отпуск. Въпреки 

това, Община Свищов в качеството си на работодател, както и 

служителите й, към момента не са се възползвали от тях. 

За периода 03-05.2020 г., ползването на платен отпуск от 

служителите в Община Свищов е осъществявано по график, 

съгласуван в отделните звена и одобрен от прекия ръководител. 

Неплатен отпуск не е ползван. 
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Табл. 18.1. Ползван платен годишен отпуск от служители в 

Община Свищов за периода 03-05.2020 г. 

№ Период Общо 

служители 

(брой) 

Служители 

в отпуск 

(брой) 

Ползван 

отпуск 

(брой дни) 

1. м. Март,2020 г. 155 81 408 

2. м.Април,2020г. 155 80 531 

3. м. Май, 2020 г. 154 48 187 

 ОБЩО:  209 1126 

 

 Съгласно представената информация, през периода м. март – м. 

април, 2020 г. над 50% от служителите на Община Свищов са ползвали 

платен годишен отпуск, и почти 30% - през м. май, 2020 г. Общият размер 

на ползвания отпуск за целия анализиран период е 1126 дни. 

 Следва да се отбележи, че лица, категоризирани като служители на 

първа линия в Община Свищов (в зависимост от заеманата определена 

длъжност и характера на работата), не са ползвали отпуск през съответния 

период. В тази група попадат назначените в Община Свищов охранители – 

10 бр., шофьори – 6 бр., назначените дежурни служители по отбранително-

мобилизационна подготовка – 5 бр. и др. 

  



 
 

83 
 

19. АКТУАЛНИ МЕСТНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ 

 

Към 05.06.2020 г., след отпадане на част от въведените 

противоепидемични мерки в национален мащаб (на основание отмяна на 

заповеди на министъра на здравеопазването), на територията на община 

Свищов като актуални се прилагат действащите министерски заповеди и 

включените в настоящата част разпоредби на кмета на община Свищов. 

 

З А П О В Е Д   № 761-РД-01-03/04.06.2020 Г. 

Със заповед на кмета на община Свищов № 761-РД-01-03/04.06.2020 г., на 

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

местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на 

министъра на здравеопазването, са въведени следните временни 

противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано до 14 

юни 2020 г.: 

1. Разрешават се посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за 

бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни 

съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, барове, с изключение 

на дискотеки, пиано-бар и нощен бар, при условията на т. 9 от заповед № 

761-РД-01-03/04.06.2020 г. на кмета на община Свищов и съобразно указания 

по т. II от заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра на 

здравеопазването. 

2. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, 

центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните 

обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното 

образование. Институциите от системата на предучилищното и 

училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и 

подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. Изключение от 

забраната се допуска по отношение на: 

а) присъствието на деца и ученици на територията на институции от 

системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на 

дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически 

обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., 



 
 

84 
 

когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в 

електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи 

директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на 

въведените противоепидемични мерки. 

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за 

подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и 

училищното образование, при условията на т. 9 от заповед № 761-РД-01-

03/04.06.2020 г. на кмета на община Свищов и съобразно указания по т. II от 

заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

3. Разрешават се всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, 

клубове, детски центрове и други, при условията на т. 9 от заповед № 761-РД-

01-03/04.06.2020 г. на кмета на община Свищов и съобразно указания по т. II 

от заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

4. Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания във 

фитнес центрове и зали, без състезателен характер, без ограничения на 

заетост на местата и брой спортуващи на кв.м. 

Считано от 10.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални 

спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички 

възрастови групи, на открито, с публика, при заетост на местата до 30% 

от общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 

седалки или при спазване на дистанция от 1,5 м. 

Считано от 15.06.2020 г. се разрешават колективни и индивидуални 

спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички 

възрастови групи, на закрито, с публика, при заетост на местата до 30% от 

общия им капацитет, при настаняване на зрителите най-малко през 2 

седалки. 

Допускат се колективни и индивидуални спортни занимания за всички 

възрастови групи и в самостоятелни плувни комплекси и басейни. 

Спортните дейности, които не са забранени с тази заповед се провеждат 

при спазване на всички противоепидемични мерки, при условията на т. 9 

от заповед № 761-РД-01-03/04.06.2020 г. на кмета на община Свищов и 

съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра 

на здравеопазването. 

    5. Разрешава се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, 

семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия, при 

заетост на местата до 30% от общия им капацитет, при условията на т. 9 от 

заповед № 761-РД-01-03/04.06.2020 г. на кмета на община Свищов и съобразно 
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указания по т. II от заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. на министъра на 

здравеопазването. 

    6. Разрешават се културно-развлекателни мероприятия (театри, 

концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално 

изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, и други), при 

заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито и до 50% от 

общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на 

използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, 

младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и 

други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не 

повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 

кв.м. площ, при условията на т. 9 от заповед № 761-РД-01-03/04.06.2020 г. на 

кмета на община Свищов и съобразно указания по т. II от заповед № РД-01-

302/03.06.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

    7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни 

заведения за болнична помощ и в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от 

резидентен тип за деца и възрастни. 

    8. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който 

само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да 

посещават хранителните магазини и аптеките. 

    9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, 

се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени 

със заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, 

заповед № РД-09-554/29.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, и  

заповед № 639-РД-01-03/14.05.2020 г. на кмета на община Свищов. 

Заповед № 761-РД-01-03/04.06.2020 г. отменя т. I от заповед № 752-РД-

01-03/03.06.2020 г. на кмета на община Свищов. 

 

З А П О В Е Д   № 639-РД-01-03/14.05.2020 Г. 

Със заповед № 639-РД-01-03/14.05.2020 г. на кмета на община Свищов, 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка  със заповед № РД-01-

262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и решение на Кризисен 

щаб при Община Свищов (Протокол № 15), са въведени следните 

противоепидемични мерки на територията на община Свищов, считано от 14 

май 2020 г. до 14 юни 2020 г.: 
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1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от 

спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират 

дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа 

от разстояние), а при невъзможност задължително организират 

провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения: 

а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в приложение № 1 към заповед 

№ РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването; 

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри 

респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други); 

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно 

приложение № 2 към заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант; 

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между 

лицата най-малко от 1,5 м.; 

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от 

спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска 

за лице шлем, ръкавици и др.). 

2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 

обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен посочените в т. 1 

противоепидемични мерки, прилагат и допълнителни такива: 

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на 

дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят 

съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; 

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта; 

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на 

влизащите лица с цел недопускане ступване на хора и спазването на 

дистанция; 

г) поставят на видно място информационни табели или информират по друг 

начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа 

дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при 

посещението на съответния обект. 

3. При непосредствено обслужване на клиенти (в обектите по т. 2), 

изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на 

защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска 

обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато 

са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, 
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позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

4. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места 

(обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, 

администрации, молитвени храмове и други места, на които се 

предоставят обществени и други услуги) са длъжни да имат поставена 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго 

средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се 

използват съгласно препоръките в приложение № 3 към заповед № РД-01-

262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. 

5. Всички лица (с изключение на лицата от едно 

семейство/домакинство), които се намират на открити обществени места 

(в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) спазват физическа дистанция от 

най-малко 1,5 м. разстояние по между си. 

Противоепидемичните мерки по т. 1-3 са задължителни за прилагане от 

всички работодатели и органи по назначаване, и всички физически и 

юридически лица, които са собственици или управляват обекти с 

обществено предназначение, търговски или други обекти, които 

предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с 

акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична 

обстановка. 

 

З А П О В Е Д   № 630-РД-01-03/12.05.2020 Г. 

Със заповед № 630-РД-01-03/12.05.2020 г. на кмета на община Свищов, на 

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

местната администрация, във връзка  със заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на 

министъра на здравеопазването и решение на Кризисен щаб при Община 

Свищов (Протокол № 14), са въведени следните разпоредби: 

I. Допуска се провеждането на организирани семейни тържества на 

търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при 

спазване на следните изисквания: 

6. Организаторът на мероприятието, не по-късно от 1 (един) ден преди 

провеждането му, депозира пред собственикът/управителят на ресторант, 

заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница 

заявление с информация за вид, дата, час и брой присъстващи (с имена и 

адрес) на семейното тържество. 

7. След получаване на заявление по т. 1, собственикът/управителят 
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на ресторант, заведение за бързо обслужване, питейно заведение и кафе 

сладкарница уведомява Община Свищов (чрез заявление-декларация по 

образец) за планираното мероприятие и декларира, че при провеждането 

му носи пълна отговорност по смисъла на българското законодателство 

при установяване на евентуални вреди, нанесени на трети лица от 

функционирането на обектите, както и от работата на служителите в тях, и/или 

вследствие на това. 

8. След получено разрешение от Община Свищов, 

собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо обслужване, 

питейно заведение и кафе сладкарница, в които ще се провеждат организирани 

семейни тържества създава организация за изпълнение на оповестените 

противоепидемични мерки на територията му, в т.ч. контролиран 

пропускателен режим, строг режим на работа и засилен дезинфекционен 

режим. 

9. Собственикът/управителят на ресторант, заведение за бързо 

обслужване, питейно заведение и кафе сладкарница, в които ще се провеждат 

организирани семейни тържества осигурява на входа на търговските площи 

на открито (градини, тераси и др.) термометриране и дезинфекциране на 

посетителите. 

10. Лица с изявена грипоподобна симптоматика и температурни 

показатели над 37,1 не се допускат на организираното семейно тържество. 

11. Масите на търговските площи на открито (градини, тераси и др.) на 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе 

сладкарници се разполагат на разстояние, не по-малко от 1,5 метра между 

тях, като на една маса се настаняват не повече от четири лица или едно 

семейство. 

12. На  търговските площи на открито (градини, тераси и др.) на 

ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе 

сладкарници не се разрешават блок-маси, всякакъв вид кетъринг и други 

производни на начина на предлагане. 

13. Обслужващият персонал да спазва задължителните мерки за 

здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч. използване на предпазни 

маски и защитни ръкавици. 

14. Санитарните помещения се ползват при контролиран пропускателен 

и засилен дезинфекционен режим. 

15. Присъстващите на организирано семейно тържество да не напускат 

обекта, в който същото се провежда, безцелно. 
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16. Краен час на приключване на семейното тържество: не по-късно от 

00.00 ч. 

II. Не се допуска  провеждането на организирани семейни тържества на 

търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения 

за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници без разрешение 

от Община Свищов, както и при нарушаване на изискванията по т. I. 

III. За всяко организирано семейно тържество се уведомяват 

своевременно органите на РЗИ – В. Търново и РУ МВР – Свищов. 

 

З А П О В Е Д   № 472-РД-01-03/06.04.2020 Г. 

Със заповед № 472-РД-01-03/06.04.2020 г. на кмета на община Свищов, 

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

самоуправление и местната администрация, заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. 

на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно 

положение и усложняващата се епидемична обстановка – разпространение на 

COVID-19 на територията на страната, заповед № 9/06.04.2020 г. на директора 

на ОП „Пазари Свищов“ и протокол № 11/06.04.2020 г. от заседание на 

Кризисен щаб при Община Свищов, са въведени следните разпоредби: 

1. Търговски дейности на територията на общинските пазари „Велешана“ и 

„Хан бъчва“ да се извършват само от местни производители (локализирани 

на територията на община Свищов) за директни доставки на малки 

количества суровини и храни до краен потребител. 

2. Функционирането на общинските пазари да се извършва, като се отчита 

конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващите 

производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до 

краен потребител. 

3. Функционирането на общинските пазари да се извършва след поставяне 

на информационни табели за спазване на противоепидемичните мерки, 

въвеждане на заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора, и 

определяне на задължително еднопосочно движение на територията им. 

4. На територията и около територията на общинските пазари, 

непосредствено преди и след пазарни дни (вторник, петък, неделя) да се 

извършват дезинфекционни мероприятия. 

5. Функционирането на общинските пазари да се извършва при строго 

спазване на санитарно-хигиенните изисквания в съответствие с национално и 

местно оповестените противоепидемични мерки, в т.ч. контролиран 
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пропускателен режим, строг режим на работа и засилен дезинфекционен 

режим. 

6. Продавачите и потребителите на общинските пазари да спазват 

дистанция от минимум 2 м. по между си, да ползват предпазни средства, да 

спазват лична хигиена и дезинфекция. 

7. Продавачите на общинските пазари да осигуряват предпазване на 

храните от вторично замърсяване при предлагането им, в т.ч. като не допускат 

самообслужване. 

8. Районно управление „Полиция“ – гр. Свищов да оказва пълно 

съдействие за осигуряването на контролирания достъп на клиенти, както и за 

спазването на обществения ред на територията на общинските пазари. 

9. Функционирането на дейностите на гише, свързани с продажба на 

прясно приготвени храни, да се извършва при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания в съответствие с национално и местно оповестените 

противоепидемични мерки, в т.ч. контролиран пропускателен режим, строг 

режим на работа и засилен дезинфекционен режим, както и при спазване на 

задължителните мерки за здравословни и безопасни условия на труд от 

обслужващия персонал. 
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20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящият доклад отразява работата на Кризисен щаб при Община 

Свищов, Общинска администрация – Свищов, специализираните държавни 

органи и институции по отношение предприемането на мерки и 

извършването на дейности против разпространението на COVID – 19 на 

територията на община Свищов, за периода 05.03. – 05.06.2020 г. 

Представена е информация за конкретно предприетите последователни 

и систематични действия, и инициативи на територията на община 

Свищов, в съответствие със заявените национални приоритети, Решението 

на Народното събрание на Република България за обявяване на 

„извънредно положение“ (за периода 13.03. – 13.04.2020 г.), Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 24 март 

2020 г), Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г.), 

Решението на Министерски съвет за обявяване на „извънредна 

епидемична обстановка“ (за периода 14.04. – 14.05.2020 г.), препоръките на 

Националния оперативен щаб за борба с корона вируса в България, 

заповедите на Министъра на здравеопазването, указанията на Областния 

управител на Област – Велико Търново, бюлетините на Националното 

сдружение на общините в Република България, предписанията на 

Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Областна дирекция по 

безопасност на храните – Велико Търново, Областна дирекция на МВР – 

Велико Търново и други компетентни органи и институции. 
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