
ОБЩИНА ТРОЯН 

 

 

ЗАПОВЕД  

№ 132 

Гр. Троян, 29.01.2021 г. 

 

 

 

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

администрация и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 

г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 

2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския 

съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., 

Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 

август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение 

№ 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. В сградите на общинска администрация Троян, находящи се в град Троян, 

пл. „Възраждане“ № 1, ул. „Г. С. Раковски“ № 55, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ул. 

„Г. С. Раковски“ № 103, сградите на кметства и кметски наместничества: 

- Да не се допускат граждани без поставена защитна маска за лице за еднократна 

или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива изцяло носа и устата.  

- Да не се допускат граждани с прояви на остри респираторни болести (повишена 

температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба 

на вкуса и други). 

- Задължително на гражданите при влизане на входа се извършва дезинфекция на 

ръцете с предоставените дезинфектанти за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено 

вирусоцидно действие. 

- Служителите от общинска администрация Троян да работят с гражданите, 

използвайки защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, покриваща 

носа и устата, а при работа с документи да използват еднократни ръкавици или да 

извършват дезинфекция на ръцете регулярно. По изключение се допуска обслужване на 

граждани без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло 

или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

- Външните лица да пребивават в сградите на общинска администрация Троян 

възможно най-кратко и само за времето, което е необходимо за извършване на услуга 

или консултация. 

- Изчакването на гражданите да се осъществява на открито или на място с 

осигурено добро проветряване със свеж въздух. 

- След посещение на граждани да се извършва дезинфекция на контактните 

повърхности. 

- При организиране на мероприятия на открито и закрито да се спазват стриктно 

издадените от Министъра на здравеопазването заповеди. 

 



УТВЪРЖДАВАМ: 

 

II. Помещения в общинската администрация, в които се допускат граждани: 

- Отдел „Услуги на гражданите“, находящ се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1, 

партер. 

- Фронт офис в отдел „Местни приходи“, находящ се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ 

№ 55, ет. 1. 

- Приемна (социален блок), находяща се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, 

ет. 1. 

- Звено „Земеделие и гори“, находящо се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, 

ет. 2 – при повикване за консултации да се допуска до един гражданин в кабинет със 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по начин, 

който да покрива изцяло носа и устата. 

- Звено „Вътрешен одит“, находящо се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 

2 – при повикване за консултации да се допуска до един гражданин в кабинет със 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по начин, 

който да покрива изцяло носа и устата. 

- Информационно културен център Троян, град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ № 103. 

- Сградите на кметства и кметски наместничества. 

 

III. Пропускателен режим в сградите, както следва: 

1. В сградата, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“ № 1, се въвежда засилен 

контрол на обособено място до входа от „Оперативен денонощен дежурен“, който 

допуска граждани само с маска за лице за еднократна или многократна употреба, 

поставена по начин, който да покрива изцяло носа и устата, и приканва гражданите да 

използват предоставения дезинфектант за ръце; Същият се информира за целта на 

посещението и при необходимост от консултация, се свърза със съответния служител по 

телефона, който приема гражданите в партера на общинската администрация на 

обособените за целта места, при спазване на противоепидемичните мерки. 

1.1. В отдел „Услуги на гражданите“ се пропускат граждани само със защитна маска 

за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива 

изцяло носа и устата и по един на гише (не повече от 3-ма посетители в ЦАО), при 

спазване на отстояние най-малко от 1,5 м. 

1.2. В „Бек офисите“ на първи и втори етаж не се допускат граждани, като при 

необходимост служителите ги приемат в партера на общинската администрация, на 

обособените за целта места, при спазване на противоепидемичните мерки. 

2. В сградата на отдел „Местни приходи“, находяща се в град Троян, ул. „Георги С. 

Раковски“ № 55 се въвежда засилен контрол на входа. 

2.1. В паричния салон се допускат граждани само със защитна маска за лице за 

еднократна или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива изцяло 

носа и устата и не повече от 2-ма посетители, при спазване на отстояние най-малко от 

1,5 м. 

2.2. В Бек офисите не се допускат граждани, като при необходимост служителите ще 

приемат гражданите на гише в паричния салон.   

3. В Бек офисите на ет. 1 и ет. 2, находящи се в град Троян, ул. „Любен Каравелов“ 

№ 42 не се допускат граждани, с изключение на случаите по т. II. 

4. В Информационно културен център Троян, град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ № 

103 се допускат до двама граждани едновременно, само със защитна маска за лице за 

еднократна или многократна употреба, поставена по начин, който да покрива изцяло 



носа и устата при спазване на отстояние най-малко от 1,5 м. и на противоепидемичните 

мерки. 

5. В сградите на кметства и кметски наместничества се допуска по един посетител 

само със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, поставена по 

начин, който да покрива изцяло носа и устата, при спазване на противоепидемичните 

мерки. 

 

IV. Настоящата заповед отменя Заповед №781 от 23.06.2020 г. 

 

V. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021 г. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на служителите в общинска 

администрация Троян, както и на кметове на кметства и кметски наместници, за сведение 

и изпълнение.  

Копие от заповедта да се постави на входовете на всички сгради на общинска 

администрация Троян и да се публикува на интернет страницата на Община Троян 

www.troyan.bg. 

 

Контрол по заповедта възлагам на Цветелина Калчева – Секретар на Община Троян. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/ 

Кмет на Община Троян 

 

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата 

на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни. 

 

 

 


