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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№3/21.03.2020 год. 
 

         Днес,  21.03.2020год. се проведе заседание на общински съвет по сигурност на 

Община Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус 

(COVID-19), назначена със Заповед №РД-93/10.03.2020 год. на Кмета на Община Баните,  

 

На заседанието присъстваха: 

1. Милен Белчев – Председател и Кмет на Община Баните 

2. Зорка Маджарова – Зам.председател и Зам.кмет на Община Баните 

3. Младен Димитров – секретар на Общинския кризисен щаб 

4. Ферад Емин – Заместник кмет на Община Баните 

5. София Димитрова – изпълняващ длъжността Секретар на Община Баните и Гл. 

експерт “ЗГВрЕС” 

6. Севда Биринджиева – Гл. експерт “ ОЗКСД” 

7. Мими Кръстителска – Мл. специалист “АУТБС” 

8. Веселин Младенов – Началник РС “ПБЗН” – с.Баните 

9. Валентин Ириков – Представител на Участък Полиция” – с.Баните  

10. Минчо Кавалджиев – Началник звено “ВиК” – с.Баните 

11. Марин  Даскалов – Отговорник “СМП” с.Баните 

12. Д-р Алекси Каров  - Директор СБР – филиал Баните 

13. Милена Меликарова – Ст. експерт “ИОТ 

         

        Повод за днешното заседание е издадената заповед № РД-01-143/20.03.2020 год. 

на Министъра на здравеопазването. След станалите разисквания, Кризисния щаб 

взе следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

 І. Във връзка с т. 3 от гореспоменатата заповед да се направи организация за 

изготвяне на образец за издаване на служебни бележки, декларации или удостоверения за 

това как единствено по неотложни причини: неотложно полагане на труд в областния 

център; здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящ 

или постоянен адрес и др.  

                                                                                                            Отговорник: З. Маджарова 

 

 

http://www.banite.еgov.com/


 II. След изготвяне на образците на служебните бележки и декларациите за 

напускане на Общината, да се предоставят на Дежурния на входа на Общинска 

администрация – с.Баните, както и на всички Кметове и Кметски наместници по 

населените места. 

                                                                                                            Отговорник: З. Маджарова 

 

 III. Всички Кметове и Кметски наместници да предоставят информация за това 

колко нови хора, по каква причина и за какъв период от време са посетили съответното 

място, като информацията се предоставя на Зорка Маджарова – Заместник кмет на 

Община Баните. Получената информация да предоставя на Областния щаб, той от своя 

страна и по своя преценка да уведомява Областната дирекция на Министерство на 

вътрешните работи и на съответната Регионална здравна инспекция. 

 

                                                                                                            Отговорник: З. Маджарова 

 

 IV. Г-н Ириков да предоставя информация на Председателя на щаба за нови 

карантинирани лица. По данни на Участък “Полиция” – с.Баните до този момент има 4 

карантинирани лица на територията на Община Баните. 

                                                                                                                Отговорник г-н Ириков 

   

 V. Да се предоставят на Участък “Полиция” – с.Баните данни на лицата който 

влизат на територията на Община Баните 

                                                                                                    Отговорник:Ферад Емин 

 

 VI.  Общинските патрули поставени на четирите входа на Общината, съответно в 

с.Дрянка, с.Малка арда, с.Давидково и с.Загражден да спират лица от ромски произход и 

да ги връщат обратно, тъй като търговската дейност към настоящия момент е забранена.  

При неподчинение да се записват регистрационните номера на превозното средство с 

което пътуват, след което да се даде информация в Участък „Полиция“ – с.Баните за 

своевременно реагиране при ескалиране на ситуацията. 

                                                                                                              Отговорник:Ферад Емин  

 

 VII Да се направи проверка и инструктаж на патрулите от „Общинска полиция“. 

Като изрично им бъде указано да правят обратна връзка по телефона на лицето, което е 

спряно с лицето, което го очаква за потвърждение на неговото посещение.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                               Отговорник:Ферад Емин

  

 VIII. При първа възможност Кмета на Общината да разпореди да бъде затворен 

входа на Общината през общинския път „Манастир - Давидково” или да се постави 

патрул на „Ангелова каба“, за да се спре влизането на непроверени лица в с. Стърница. 

Патрулът може да е и от доброволци. 

                                                                                                

                                                                                                                Отговорник:Ферад Емин

  

 IX. Да се направи списък на всички желаещи доброволци, който могат да се 

включат по снабдяване на необходими стоки от бита, както и лекарства на възрастното 

население на Общината и при необходимост да се ползват. На фейсбук страницата на 

Община Баните да се публикуват телефоните на кметовете и кметските наместници, а за 

с. Баните телефона на г-жа Севда Биринджиева. Доброволци могат да се ползват и за 



извършване проверка на карантинираните лица - дали спазват карантината. При 

нарушения да се дава информация в общината, полицията и РЗИ. 

 

                                                                                                 Отговорник: Севда Биринджиева 

                                                                           

 X. При следващи заседания всички Кметове и Кметски наместници на населените 

места, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да присъстват.  

                                                                                                    Отговорник: Младен Димитров  

 

 XI. На сайта на Община Баните да се направи обявление, че се забранява 

напускането и влизането на територията на Общината, освен изредените по точка 3 от 

Заповед №РД-01-143/20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването. 

 

                                                                                                 Отговорник: Милена Меликарова 

 

 XII. На сайта на Община Баните да се направи отделна секция за „COVID – 19“ в 

която да се публикуват всички Заповеди, Протоколи, Указания и апели за информация на 

населението. 

                                                                                                 Отговорник: Милена Меликарова 

 
 
 

Протоколчик: Мими Кръстителска 

 


