
 
З А П О В EД 

№З-265/01.06.2020г. 

      На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД-01-277/26.05.2020г. и Заповед №РД-01-

277/26.05.2020г. на Министъра на здравеопазването, издадена във връзка с извънредната епидемиологична обста-

новка и въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната и Заповед №РД-09-533/20.05.2020г. 

на Министъра на младежта и спорта, 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Считано от 02.06.2020г. /вторник/, да се възстанови дейността в Спортен комплекс „Хармония“, с. Челопеч  
2. Всеки посетител да се запознае с хигиенните мерки и условията за тренировки в СК „Хармония“, като    

следва стриктно указанията на служителите.  
3. Допускат  се индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика. 
4. Разрешават се колективните спортни занимания на открито и закрито, без състезателен характер и без пуб-

лика. 
5. Ползването на всички фитнес зали в СК „Хармония“ се разрешава с максимален капацитет до 7 човека, а 

именно: във  фитнес зала №1 /силов/– максимум по 3-ма човека,  във фитнес зала №2 – максимум по 2-ма  
човека и във  фитнес зала №3 /кардио/ - максимум по 2-ма човека. 

6. Всеки посетител подлежи на задължителен филтър на входа при влизане чрез измерване на телесната темпе-
ратура с безконтактен термометър. Посетители с грипоподобна симптоматика няма да се допускат в СК 
„Хармония“. 

7. Всички посетители в СК „Хармония“ -  спортисти, треньори и длъжностни лица при влизане в тренировъч-
ните зали, почистват ръцете си с подсигурения на входната врата дезинфектант. 

8. При едновременно ползване на съблекално помещение  броя на посетителите е до 4 лица за съблекалня,   

същевременно със спазване на дистанция от минимум 1,5м. Шкафчетата се използват през едно без да се 
допуска струпването на хора пред тях.  

9. Всички посетители използват само лични хавлиени кърпи. Същите влизат в сградата задължително с чисти 

спортни обувки, предназначени само за трениране в залите. 
10. Груповите тренировъчни занимания се извършват само с предварително записване, така че да не се          

превишава капацитета на залите. 

11. В тренировъчните зали да се спазва дистанция от 1,5м. между посетителите с максимален брои на посетите-
лите по зали, както следва: в зала тенис на маса – максимален брой 2-ма, в зала карате – максимален брой 
посетители – 8 и в зала за спортни игри (волейбол и баскетбол) – максимален брой 20.  

12. Всеки треньор на групови занимания следи броя на посетителите в неговата група, така че да не превиши 
капацитетът на залата.  

13. Всеки посетител изхвърля собствените си отпадъци в поставените подходящи кошчета за целта; 

14. След употреба на спортните уреди и пособия, всеки посетител повторно използва наличните дезинфектанти. 

 

 

   Контрол по настоящата заповед възлагам на мл. експерт „Общински обекти“ при ОбА Челопеч. 

 

   Настоящата заповед да се сведе до знанието на отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се 

разгласи за информация на гражданите. 

 

 

 

...............(П)...................... 

инж. Алекси Кесяков 

Кмет Община Челопеч 

 


