
ОТВАРЯТ ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЛЕД 21-ВИ МАЙ 

 

„Детските ясли и детските градини остават затворени до 21-ви май, 2020 г., 

включително“. Това гласи заповед на здравния министър, издадена на 19-ти май, 

съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 19.05.2020 г. 

 

Кметовете трябва да създадат организация за работа на яслите и детските градини 

на територията на съответните общини. Те трябва да се съобразят както с въведените 

противоепидемичните мерки, така и с указанията на министъра на образованието и 

науката. 

 

Новата Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. отменя Заповед № РД-01-268 от 

15.05.2020 г. В нея се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, считано от 19-ти май до 14-ти юни т. г.  

 

Не се разрешават посещенията в увеселителни игрални зали, барове и дискотеки, 

както и в заведения за хранене, ресторанти, кафе-сладкарници и др., които се намират в 

закрити търговски площи.  

 

Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни 

мероприятия в училища, университети и други обучителни институции и организации. 

Ще се прилагат дистанционни форми на обучение, оценяване и подкрепа за личностно 

развитие, доколкото това е възможно. В заповедта са изброени учебните структури и 

учебните центрове, работата на които не е включена в забраната. 

 

Забранява се провеждането на масови спортни мероприятия на открити и закрити 

места, на масови научни мероприятия, на масови културно-развлекателни мероприятия 

на закрито с изключение на музеи, галерии, библиотеки и кина при заетост на местата до 

30% от общия им капацитет.  

 

Забранява се провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 

лица с малки изключения. Забраняват се свижданията в болници и социални домове. 

Определя се часови диапазон между 08:30 и 10:30 часа за хора над 60-годишна възраст, 

които могат да пазаруват от магазини за хранителни стоки и от аптеки.  

 

Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените 

мерки  в рамките на техните правомощия. Заповедите трябва да се публикуват на 

интернет страницата на съответната община.  

 


