
 
 
 

ОБЩИНА ДЕВИН 
 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-139 

гр. Девин, 12.03.2021 г. 

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

местната администрация, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с указания на министъра на здравеопазването № 16-

00-4 от 19.10.2020 г., заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-52 от 

26.01.2021 г. за удължаване на срока на въведените временни противоепидемични 

мерки на територията на Република България считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г., 

изменена и допълнена със заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. , Протокол от 

заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 

в област Смолян от 11.03.2021 г. и във връзка със заповед № РД-01-48 от 11.03.2021 г. 

на директора на Регионална здравна инспекция – Смолян, 

Н А Р Е Ж Д А М :  

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на община 

Девин, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, както следва: 

1. На открити обществени места, където има струпване на хора и невъзможност 

за спазване на физическа дистанция от 1,5 м, да се носят защитни маски за лице за 

еднократна или многократна употреба. 

2. При организирането на общинския пазар в гр. Девин, на ул. „Родопи”, да се 

създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-

малко 1,5 м между посетителите. 

3. Собствениците на търговски обекти за хранителни и нехранителни стоки 

задължително да осигурят: пропускателен режим, съобразен с капацитета и 

търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване 

на задължителна дистанция от 1,5 м, учестена дезинфекция и недопускане на клиенти 

на територията на обекта без защитна маска за лице. 

4. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, 

предоставящи услуги на гражданите, да създадат организация за контрол на броя на 

клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 

5. При провеждане на събития от частен характер (сватби, кръщенета и др.) да 

не се превишава присъствието на повече от 10 човека. 

6. В автомобилите на обществения транспорт да не се допуска препълване и 

пътници без защитни маски. Да се извършва щателна дезинфекция след всеки превоз 

на пътници. 
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7. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са 

придружени от техен родител, съответно настойник/попечител, във всички заведения 

за хранене и развлечения и питейни заведения на територията на община Девин. 

8. Ограничава се провеждането на масови мероприятия. 

9. При провеждането на мероприятия на закрито  да се използва 30% от 

капацитета на помещението, да се спазва физическа дистанция от най-малко 1.5 м, да 

се носят защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки 

час и дезинфекция. 

10. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции 

за предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Забраната 

не се отнася  за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 

II. Да продължат да се спазват всички, разпоредени от министъра на 

здравеопазването, противоепидемични мерки, с цел опазване на живота и здравето на 

гражданите. 

III. Отговорността за изпълнението на въведените противоепидемични мерки, е 

на организаторите на събития, собствениците и управители на обекти, гражданите. 

IV. При нарушаване на въведените с настоящата заповед противоепидемични 

мерки, ще се търси административно-наказателна отговорност по чл. 209а от Закона за 

здравето, ако не е престъпление по смисъла на чл. 355 от Наказателния кодекс. 

V. Община Девин, в рамките на своите функционални компетентности, ще 

осъществява засилен ефективен контрол по изпълнението на противоепидемичните 

мерки, в контролираните от нея обекти. 

VI. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 

лица на територията на общината за сведение и изпълнение и да се публикува на 

интернет страницата на Община Девин. 

VII. Настоящата заповед да се изпрати за сведение на областния управител на 

област Смолян на адрес: governor@reqion-smolyan.org и на началника на Районно 

управление на МВР – гр. Девин. 

VIII. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, 

заместник-кмет на община Девин. 

 

 /п/ 

ЗДРАВКО ИВАНОВ 
Кмет на община Девин 

 

mailto:governor@reqion-smolyan.org

