
 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-269 

гр. Девин, 14.05.2020 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за 

здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със Заповед № 

РД-01-263 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, и във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 

14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от 

Главния държавен здравен инспектор 

Н А Р ЕЖДАМ :  

1. Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на 

територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., за 

информиране на населението на общината, физическите и юридически лица, 

отговорни за спазването и прилагането им, всички заповеди на министъра на 

здравеопазването във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка да се 

публикуват на интернет страницата на Община Девин. 

2. Определям телефоните 03041/2272 и 0879221567 за горещи телефони за 

сигнали на населението, които да се обявят на интернет страницата на община Девин. 

Получената информация по телефона се предава на специалист „Защита от бедствия, 

отбранително мобилизационна подготовка, противопожарна охрана и охрана на труда” 

в отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността”. 

3. Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-265 от 

14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването да се съобщят на всички 

заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, 

чрез публикуване на интернет страницата на община Девин.  

4. Заповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването да 

да се връчи срещу подпис на фирмите „Девин” ЕАД, „Михалково” АД, „Балдаран 

Спринг” АД за сведение. 

5. За спазване на изискванията по Заповед № РД-01-265 от 14.05.2020 г. на 

министъра на здравеопазването, при осъществяване на контролните си правомощия по 

закон, служителите на РУ – Девин да извършват регулярни системни проверки, 

съобразно функционалната си компетентност.  

6. Тази заповед отменя Заповед № РД-09-163 от 10.03.2020 г., Заповед № РД-

09-172 от 12.03.2020 г., Заповед № РД-09-175 от 13.03.2020 г., Заповед № РД-09-176 

от 16.03.2020 г., Заповед № РД-09-188 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-09-216 от 
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08.04.2020 г., Заповед № РД-09-234 от 28.04.2020 г., Заповед № РД-09-241 от 

05.05.2020 г. и Заповед № РД-09-242 от 05.05.2020 г. на кмета на община Девин. 

7. Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г. 

8. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Девин. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, 

заместник-кмет на община Девин. 

 
/П/ 
 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 
Кмет на община Девин 


