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Република Сърбия
ОБЩИНА ЦАРИБРОД
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
№ 82-3/2021-17
Дата: 15.01.2021 година
ЦАРИБРОД
На основание чл.39, ал.1, т.5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление
при извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", № 87/2018 г.), чл.20, ал.1, т.8 и чл.44,
ал.1 т. 5 от Закона за местното самоуправление ("Служебен вестник на РС", №129/2007,
83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018) и чл. 59, ал. 1, т. 15. от Устава на Община
Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд" № 6/19), на основание Заключение на
Общинския щаб за извънредни ситуации № 06-6/2021-17/1 от 15.01.2021г. кметът на
Община Цариброд прие
Р Е Ш Е Н И Е
за прекратяване на извънредна ситуация на територията на община Цариброд
1. Прекратява се извънредната ситуация на територията на община Цариброд,
обявена с Решение за обявяване на извънредна ситуация на територията на община
Цариброд поради природно бедствие от епидемията на инфекциозната болест КОВИД - 19 и
изпълнение на оперативни мерки за защита и спасяване, понеже са изчезнали причините за
продължаването и.
2. С влизане в сила на това решение, Решението за обявяване на извъредна
ситуация на територията на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд"
№ 45/20) № 82-21/2020-16 от 02.11.2020г. се отменя.
3. Настоящото решение се доставя до Областния щаб за извънредни ситуации на
Административен район Пирот - Пирот, Държавния щаб за извънредни ситуации - сектор
"Извънредни ситуации", отдел "Извънредни ситуации" - Пирот, публични фирми, институции
и други участници в мерките за защита и спасяване.
4. Настоящото решение влиза в сила от деня на приемането му и се публикува в
"Служебен вестник на Община Цариброд".

Mотиви
На 15.11.2021г. Щабът за извънредни ситуации на Община Цариброд, със Заключение №823/2021-17 предложи отмяна на извънредната ситуация на територията на община Цариброд,
тъй като епидемиологичната експертиза показа, че епидемиологичната обстановка на
територията на община Цариброд е благоприятна. В заключението се посочва още, че
броят на прегледите в амбулаторията КОВИД на Здравен дом Димитровград е намален и че
има непрекъснато намаляване на броя на потвърдените случаи на инфекция, причинена от
инфекциозната болест КОВИД - 19, поради което има няма опасност от разпространението
му. В подкрепа на това е представен и Отчет на Здравния дом за периода от 11 януари 2021
г. до 14.01.2021г. години. Оценката на Щаба за извънредни ситуации е, че според
настоящата епидемиологична обстановка не е необходимо въвеждане и прилагане на
допълнителни мерки на територията на община Цариброд от Щаба за извънредни ситуации
на Община Цариброд, а е достатъчно да се прилагат и уважават мерки на правителството
на Република Сърбия. Поради всичко изложено, Щабът за извънредни ситуации на Община
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Цариброд предлага на кмета на Община Цариброд отмяна на извънредната ситуация на
територията на Община Цариброд.
В чл.39, ал.1, т.5 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление на
извънредните ситуации („Служебен вестник на РС”, № 87/2018 г.) е предвидено, че
извънредната ситуация на територията на община Цариброд се обявява и прекратява от
кмета на Община Цариброд по предложение на Общинския щаб за извънредни ситуации.
В чл. 20, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление
("Държавен вестник на РС", № 129/2007, 83/2014 - др. закон 101/2016 - др. закон и 47/2018 г.)
определя, че Общината чрез своите органи, в унисон с Конституцията и закона може да
бъде защитена от природни и други бедствия и че кметът на Общината приема отделни
актове, за които е упълномощен със закон, устав. или решение на ОбС.
В чл.59, ал.1, т.15 от Устава на Община Цариброд ("Служебен вестник на Община
Цариброд" № 6/19) е предвидено, че кметът на Община Цариброд взема решение за
обявяване и прекратяване на извънредна ситуация, по предложение на Общинския щаб за
извънредни ситуации.
Имайки предвид всичко изложено по-горе и особено актуалната епидемиологична
обстановка, причинена от инфекциозното заболяване КОВИД - 19 в община Цариброд, се
прецени, че предложението за прекратяване на извънредната ситуация в община Цариброд
е основателно и взето е решение като в диспозитива.

№ 82-3/2021-17
В Цариброд,
дата 15.01.2021 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

Владица Димитров, с.р.

№ 4. 15.01.2021 година „Служебен вестник на община Цариброд“

СТРАНИЦА 4

На основание Закона за отбраната („Служебен вестник на РС" № 116/07, 88/09 - др. закон,
104/09 - др. закон, 10/15 и 36/18), чл. 41-ва ул. 1. точка. 5, чл. 43 от Закона за намаляване на
риска от бедствия и управление при извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", №
87/2018 г.), чл. 13, чл. 46а, чл. 73, чл. 81. ст.1. точка 9, ал. 2, ал. 3, ал. 4. и чл. 85. ул. 1. точка.
10. от Закона за защита на населението от инфекциозни болести („Служебен вестник на РС“
№15/2016 г., 68/2020 и 136/2020 г.), Указа за мерките за превенция и потискане на заразните
болести КОВИД-19 („Вл. на РС" , № 151 / 2020-3, 152 / 2020-4, 153 / 2020-46, 156 / 2020-6,
158/2020-3, 1/2021-3), Решения на кмета на Цариброд за прекратяване на извънредната
ситуаиция на територията Община Цариброд № 82-3 / 2021-17 от 15 януари 2021 г., чл. 4. от
Решението за образуване на общинския щаб за извънредни ситуации на територията на
община Цариброд ("Служебен вестник на Община Цариброд" № 41/2020 г.), на телефонно
заседание, проведено на 15.01.2021 г. година Общинският щаб за извънредни ситуации в
община Цариброд, въз основа на оценката на актуалната епидемиологична обстановка в
община Цариброд, прие следната:

ЗАПОВЕД

1. Всеки е длъжен да носи защитна маска по време на престоя си на обществени места на
закрито, с цел предотвратяване разпространението на инфекциозна болест КОВИД - 19, и
да поддържа разстояние най-малко два метра между две лица, които не живеят в същото
домакинство, или на всеки 4m2 може да присъства един човек.
2. Всеки е длъжен да носи защитна маска на обществени места на открито, ако не е
възможно да се поддържа разстояние между двама души от най-малко два метра (пред
магазини, аптеки, автобусни и други спирки и др.) .
3. Задължително е използването на защитна маска в градския транспорт.
4. Обучението в помещенията на средното и основното училище и непосредствената работа
на предучилищното образование и ученическите и студентски стандарти, както и
преподаване, упражнения, семинари и подобни форми на работа със студенти в
помещенията на висшите учебни заведения се извършват в съответствие с инструкциите и
препоръки на Министерството на образованието, науката и технологичното развитие и
компетентния институт, т.е. Института по обществено здраве.
5. Работното време на заведенията за обществено хранене, с изключение на тези, в които
храната и напитките се приготвят и доставят на клиентите или в които храната и напитките
се продават на гише, т.е. без да влиза купувачът в обекта, е ограничено, така че тези
съоръжения
не
работят
от
23.00
до
06.00
часа
на
следващия
ден.
Заведенията за обществено хранене, в които се приготвят храни и напитки за доставка,
както и заведенията за обществено хранене, които продават храни и напитки без да влизат
потребители в обекта, са длъжни да осигурят събирането на не повече от трима
потребители пред обекта, както и лицата пред съоръжението да носят маски и да спазват
дистанция от поне два метра.
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6. Работното време на магазини и други търговски обекти, с изключение на работното време
на аптеките и бензиностанциите при продажба на горива, е ограничено, така че тези обекти
няма да работят от 23.00 до 06.00 часа на следващия ден.
Юридическите лица и предприемачите от тази точка са длъжни да сложат на видно място
съобщение, че не се допуска влизане или престой на лица без лични защитни маски.
7. При провеждане на публични културно-художествени събития на закрито се допуска
присъствието на посетители, като всяко второ място е свободно и със задължителното
носене на предпазни маски на посетителите и служителите, участващи в организацията на
събитието.
При провеждане на обществено културно-художествено събитие на открито се допуска
присъствието на посетители, като се поддържа разстояние между тях най-малко два метра,
със задължителното носене на защитни маски на посетителите и служителите, участващи в
събитието. .
8. Работното време на организаторите на специални и класически хазартни игри е
ограничено, така че заведенията, в които се организират хазартни игри, няма да работят от
23 часа до 6 часа сутринта на следващия ден.
9. Независимо от разпоредбите на т. 5, т. 6, т. 8 от тази Заповед, в периода от 15 януари 2021
г. докато се налага от епидемиологичната обстановка, работното време на обектите,
изброени в ал. 1) до 6) се ограничава, така че тези обекти могат да работят всеки ден от
05.00 до 20.00 часа:
1) обекти, в които се извършват дейности в областта на търговията на дребно (търговски и
други магазини и места за продажба),
2) oбекти, в които се извършва дейността по предоставяне на услуги в областта на
ресторантьорството, която включва продажба на храни и напитки (ресторанти, кафенета,
барове, клубове и др.), на които не е разрешено пряко изпълнение на музика (музика на
живо), докато след 17.00 не се разрешава музика под каквато и да било форма,
3) обекти, в които дейността по предоставяне на услуги се извършва в закрити или открити
търговски центрове и подобни обекти, в които се извършват дейности в областта на
търговията на дребно (пазари) и организиране на специални и класически хазартни игри
(букмейкъри, игрални зали и др. .),
4) обекти, в които дейността по предоставяне на занаятчийски и други услуги се извършва
при пряк и продължителен физически контакт с ползвателя на услугата (козметични салони,
фризьорски салони, салони за красота),
5) обекти, в които се извършват дейности в областта на културата, което предполага
едновременно присъствие на няколко лица в едно и също пространство (театър и галерия) и
6) обекти, в които се извършват дейности в областта на спорта, което предполага
едновременно присъствие на няколко лица в едно и също пространство или продължителен
пряк контакт с ползвателя на услугата (фитнес центрове, фитнес зали и други съоръжения,
предназначени за спорт и отдих и др.).
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10. Ограничението, посочено в т. 9 от тази Заповед, не се отнася за работното време на
обектите, изброени в следните алинеи 1) до 9):
1) аптеки (включително тези, в които се търгуват стоки, предназначени за животни или
селско стопанство),
2) бензиностанции при извършване на дейност по продажба на горива,
3) търговски и други магазини и места за продажба, където се продават хранителни продукти
(предназначени за хора или животни), които могат да работят до 21 часа, както и в събота и
неделя,
4) търговски, кетърингови и други обекти, които доставят храна, които могат да работят
извън работното време, посочено в т. 9 от тази Заповед, както и в събота и неделя;
5) самостоятелни обекти за търговия на дребно, в които търговията по правило се извършва
така, че клиентът да не влиза в обекта (киоски за вестници, т.е. павилиони), които могат да
работят до 21.00 часа, както и в събота и неделя;
6) ординации, в които се предоставят медицински и стоматологични услуги, ветеринарни
кабинети и др., които могат да работят извън работното време, посочено в ал. 1 на този
член, както и в събота и неделя;
7) театър, кино и галерия, които могат да работят до 21.00 часа, както и в събота и неделя,
8) ресторанти в хотели и други места за настаняване (категоризирани и некатегоризирани), в
които могат да се предоставят хранителни услуги само на гости, т.е. само на лица, които са
регистрирали престой в тези видове настаняване не по-късно от 21.00 часа, както и в събота
и неделя ,
9) фитнес центрове, фитнес зали, спортни салони и други съоръжения, предназначени за
спорт и отдих - когато се използват за тренировки и подготовка за провеждане и провеждане
на изключително регистрирани състезания под юрисдикцията на компетентните национални
спортни федерации, които могат да работят извън работното време, посочено в тази точка. ,
както и в събота и неделя.
11. Отговорност за контрола по изпълнението на предписаните мерки поема Отделът за
инспекционни работи на Община Цариброд, чрез комуналния инспектор, санитарната
инспекция и упълномощени длъжностни лица от Полицейската станция в Цариброд.
12. С глоба в размер на 5000,00 динара се наказва лице, което не спазва мерките по т.1, т.2
и т.3 от тази Заповед, както и ако не прилага мерки за лична защита. срещу инфекция,
предвидена в чл. 46а ал. 3. от Закона за защита на населението от инфекциозни болести.
Юридическо лице, което не изпълни мерките, посочени в т. 5, т. 6, т. 8, т. 9 и т. 10 от тази
Заповед, се наказва с глоба в размер 150 000,00 динара, а ако нарушението на тези мерки
се повтори, на юридическото лице ще бъде наложена глоба в размер на 250 000,00 динара.
За неспазване на мерките по т. 5, т. 6, т. 8, т. 9 и т. 10 от тази Заповед се наказва с глоба в
размер на 50 000,00 динара.

Глоба в размер на 30 000,00 динара ще бъде наложена на главния надзирател, ако се
установи неспазване на мерките, предписани с тази заповед в обекта, за който той отговаря
за контрола.
Комуналният

инспектор

към

Общинска

администрация

на

Община

Цариброд

е
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упълномощен да разпореди изпразването на обекта, т.е. пространството, в което са
нарушени мерките, предвидени с тази Заповед.
Комуналният инспектор към Общинска администрация на Община Цариброд е
упълномощен да забранява извършването на дейности в обекта, т.е. в района, където е
нарушена мярката, предвидена в закона и тази Заповед, докато компетентният орган
предприеме предписаните мерки, за максимум 72 часа.
13. Инспекционният надзор по прилагането на мерките по чл.46а от Закона за защита на
населението от инфекциозни болести ("Служебен вестник на РС", № 15/2016 г., 68/2020 г. и
136/2020 г.), се извършва в съответствие с с разпоредбите на чл.73. Закон за защита на
населението от инфекциозни болести („Служебен вестник на РС“ № 15/2016, 68/2020 и
136/2020).
14. С влизането в сила на тази Заповед се отменя Заповед ("Служебен вестник на Община
Цариброд", № 58/20 г.) № 06-175/2020-17/1 от 22.12.2020г. и Заповедта ("Служебен вестник
на
Община
Цариброд"
No
2/21)
№
06-5/2021-17/1
от
12.01.2021г.
15. Тази Заповед влиза в сила от 15.01.2021 г. и поражда правно действие според
изискванията на епидемиологичната обстановка.
№ 06-6/2021-17/2
Дата: 15.01.2021 г.

КОМАНДЪР НА ЩАБА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Владица Димитров, с.р.
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На основание чл.43, ал.1, т.7 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление
при извънредни ситуации („Служебен вестник на РС”, № 87/2018 г.) и чл.10 от Указа за
състава, начина и организацията на работа на щабовете за извънредните ситуации
(„Служебен вестник на РС„ № 27/2020 г.), Щабът за извънредни ситуации на Община
Цариброд, на телефонно заседание, проведено на 15 януари 2021 г., донесе:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
с което се предлага на Кмета на Общината прекратяване на извънредната ситуация на
територията на община Цариброд
Въз основа на оценката на риска и очакваното по-нататъшно развитие на
обстановката в района, застрашен от опасността, причинена от инфекциозната болест
КОВИД-19, Щабът за извънредни ситуации на Община Цариброд предлага на Кмета на
Община Цариброд да
- ПРЕКРАТИ извънредната ситуация на територията на община Цариброд.

Мотиви
Предлага се прекратяване на извънредната ситуация на територията на община
Цариброд, тъй като епидемиологичната експертиза показа, че епидемиологичната
обстановка на територията на община Цариброд е благоприятна. Това се дължи на
намаления брой прегледи в КОВИД амбулаторияата на Здравен дом Димитровград и
поради непрекъснатото намаляване на броя на потвърдените случаи на инфекция,
причинена от инфекциозното заболяване КОВИД-19, поради което няма опасност от
разпространяването и. В подкрепа на това е Отчетът на Здравния дом за периода от 11
януари 2021 г. до 14.01.2021г. в който е посочено, че за посочения период от общо 257
пациенти са приети 51 пациенти за първи преглед, 93 пациенти за втори преглед, а
останалите за предоставяне на други здравни услуги.
Съгласно настоящата епидемиологична обстановка не е необходимо въвеждането и
прилагането на допълнителни мерки на територията на община Цариброд от Щаба за
извънредни ситуации на община Цариброд, а е достатъчно да се прилагат и спазват
мерките на правителството на Република Сърбия.
В чл.43, ал.1, т.7 от Закона за намаляване на риска от бедствия и управление при
извънредни

ситуации

("Служебен

вестник

на РС",

№ 87/2018

г.)

е

предвидена

компетентността на Щаба за извънредни ситуации да оцени опасността от извънредна
ситуация и да представи предложение за обявяване и прекратяване на извънредната
ситуация.
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В чл. 10 от Указа за състава, начина и организацията на работата на щабовете за
извънредни ситуации ("Служебен вестник на РС", № 27/2020 г.) се определя дейността на
Щаба за извънредни ситуации в оперативната фаза.
Въз основа на всичко изложено се прави извод, че са отпаднали причините, поради които е
въведена извънредната ситуация, поради което Общинският щаб за извънредни ситуации
взема решение по реда на диспозитивната клауза на настоящото Заключение.
Доставя се до:
- Кмета на Община Цариброд,
- Областен щаб за извънредни ситуации на Административен район Пирот-Пирот,
- архив на Щаба за извънредни ситуации на Община Цариброд.

№ 06-6/2021-17/1
В Цариброд,
дата 15.01.2021 г.

ЩАБ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНА ЦАРИБРОД

КОМАНДЪР НА ЩАБА
Владица Димитров, с.р.
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