
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ РЕГЛАМЕНТИРА ОТПАДАНЕТО 

НА ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ, 

ВЪВЕДЕНИ ЗАРАДИ COVID-19 

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде нова заповед на 

26.05.2020 г., свързана с противоепидемичните мерки срещу коронавируса, с която 

отменя заповедта си от 20.05.2020 г. Новата заповед регламентира отпадането на част от 

мерките, които бяха въведени в страната заради COVID-19. 

 

Съгласно заповедта от 26-ти май т. г. се разрешават 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. Разрешават се индивидуалните и колективни спортни занимания на 

закрито и на открито за деца до 18-годишна възраст, но без публика.  

 

От 1 юни се позволява посещението на заведения за хранене в закрити площи 

(ресторанти, заведения за бързо хранене, кафе-сладкарници и др.), както и на детски и 

спортни съоръжения на закрито. От началото на юни се разрешават и всички 

извънкласни занимания (занимални, клубове, детски центрове и др.) 

 

Продължава забраната за посещение на увеселителни и игрални зали, дискотеки 

и барове. Остават забранени и свижданията в лечебните заведения, както и провеждането 

на масови научни конференции и симпозиуми (конференции, симпозиуми и др.). 

 

Министрите в различните ресори могат за издават указания за прилагането на 

въведените мерки след съгласуване с министъра на здравеопазването. Указанията ще се 

публикуват на интернет страницата на съответното министерство и на сайта на 

Министерството на здравеопазването. Кметовете на общини могат да издават заповед за 

прилагането на въведените мерки в рамките на техните правомощия, която трябва да се 

публикува в сайта на съответната община.   

 


