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З А П О В Е Д 

№ РД- 290 

с. Баните, 15.10.2020 год. 

На основание чл, 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във  връзка с издадени заповеди  по 
реда на чл. 63, ал.1 и ал.2  от Закона за здравето от Министъра на здравеопазването, Заповед 
№ АП-03-18-307/05.10.2020 год. на Областния управител на област Смолян и усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19,  

Н А Р Е Ж Д А М :  

Създавам звено за контрол в състав: 

1.Биляна С. Уручева – Главен експерт координация на проекти и европейско 
сътрудничество. 

2. Даниела А. Делева –  Младши експерт „Транспорт, търговия, икономическо развитие 
и обслужване“ 

3. Пламен Д. Безергянов – Младши специалист „Организация, контрол по комунално 
стопанство, механизация, транспорт и домакин“, които: 

 Да извършват проверки по търговски, производствени, общински обекти и 
предприятия и обществения превоз на пътници и ежеседмично да докладват за  извършените 
проверки и контрол в Областния щаб за противодействие  на разпространението  на COVID-
19 на територията на област Смолян, касаещ брой извършени проверки по видове обекти, 
брой съставени предписания и актове за административни нарушения.  

 Да следят за наличието и  правилното носене на защитна маска за лице за 
еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на 
всички лица в обектите, описани в т.1, като не се допускат лица без наличие на такива.   

 Да дадат указания на собствениците на транспортни фирми, извършващи 
обществен превоз, в т.ч. таксиметрови фирми да упражняват строг контрол за спазване на 
противоепидемичните мерки в транспортните средства, както и да следят  за наличието и 
правилно носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или 
друго средство, покриващо носа и устата на всички лица, както и да не допускат лица без 
наличие на такива. 

Заповедта да се доведе до знанието на лицата, включени в звеното за контрол за 

сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта, възлагам на Здравко Патев – Секретар  на 

Община Баните. 

 

 

 МИЛЕН БЕЛЧЕВ 
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