
 

 

 
ОБЩИНА ДЕВИН 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-684 

гр. Девин, 03.12.2021 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 Административно-процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 629  на 

Министерския съвет от 26.08.2021 г. и  Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на 

министъра на здравеопазването  

Н А Р Е Ж Д А М :  

I. Разрешавам функционирането на общински пазар в гр. Девин в отсечката 

между кръстовището на ул. „Руен” с пешеходната зона на кв. „Врътлек”  до кръстовището 

на ул. „Руен” с ул. „Рожен” (пространството между ул. „Руен” № 12 и ул. „Руен” № 14), 

както и функционирането на коледен базар на ул. „Освобождение” (пешеходна зона) за 

времето от 06.12.2021 г. до 31.12.2021 г. 

II. При функционирането на общинския пазар и коледния базар да се спазват 

следните противоепидемични мерки: 

1. Поставяне на подходящи места на табели, указващи спазване на физическа 

дистанция от най-малко 1,5 метра между лицата. 

2. Създаване на пропускателен режим, с цел недопускане струпването на хора и 

поставянето на табели и знаци за еднопосочно движение, указващи вход, изход и посока 

на движение на територията на общинския пазар. 

3. Контрол на влизащите и излизащите лица на общинския пазар. 

4. Задължителна хигиена на ръцете и носене на защитни маски или предпазни 

шлемове от продавач-консултантите при непосредствено обслужване на клиентите, 

изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра. 

5. Поставяне на информационни табели за задължението за спазване на 

противоепидемичните мерки.Да се осигури и постави дезинфектант за ръце на входа и 

изхода на пазара. 

6. Да се извършва периодична дезинфекция на терена на функциониращия 

пазар. 

III. Възлагам на директора на ОП „БКС-Девин” да организира дейностите по т. II. 

IV. Контрол по спазване на въведената организация, възлагам на следните лица от 

община Девин:  

1. Радост Настанлиева – главен специалист „Общинска собственост”. 

2. Ирина Чаушева – главен експерт „Общинска собственост”. 

3. Нагиян Селим – старши експерт „Екология, програми и развитие”. 

4. Служители от ОП „БКС-Девин”, определени от директора на предприятието. 
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Контролът да се осъществява във времевия интервал от 07.00.часа до 15.00 часа, 

при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда. 

V. При осъществяване на контрола по т. IV, оправомощените с настоящата 

заповед длъжностни лица от Община Девин, имат право: 

1. Да предупреждават устно или писмено лицата, които нарушават въведените 

противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, да предприемат необходимите действия за отстраняване на 

нарушенията, когато нарушението представлява маловажен случай; 

2. Да съставят актове за установяване на административни нарушения по чл. 209 

а от Закона за здравето, във връзка с въведените противоепидемични мерки със Заповед 

№ РД-01-973 от 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

3. Да получават съдействие от полицейските служители при РУ – Девин, когато 

това е необходимо за изпълнение на възложените им с настоящата заповед функции. 

VI. На интернет страницата на Община Девин да се публикуват заповедите на 

министъра на здравеопазването, с определените противоепидемични мерки, забрани, 

разрешения и промени, настъпили по време на обявената извънредна епидемична 

обстановка. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Николай Юруков, 

заместник-кмет на община Девин и г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община 

Девин. 

 

/П/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 

Кмет на община Девин 




