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ОДОБРЯВАМ:
МИЛЕН БЕЛЧЕВ,
Кмет на Община Баните

П Р О Т О К О Л
№2/18.03.2020год.
Днес, 18.03.2020год. се проведе заседание на общински съвет по сигурност на Община
Баните за 2020 година и общински кризисен щаб за бобра с Коронавирус (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 “УП” – с.Баните
10. Минчо Кавалджиев – Началник звено “ВиК” – с.Баните
След станалите разисквания, Съвета по сигурност взе следните РЕШЕНИЯ:
І. Кметовете и кметските наместници на населените места в Общината да посетят всички
възрастни хора и такива, които нямат роднина или близък, който да ги обгрижва и снабдява с
необходимите за тях стоки. Да им предоставят телефонния си номер за връзка, на който могат да
звънят и да съобщават за това, какво им е необходимо, като хранителни продукти или лекарства.
II. Всички Кметове и Кметски наместници да съобщават актуална информация за своето
населено място в часовете 10:00 и 16:00 на Зорка Маджарова – Заместник кмет на Община
Баните или на Кмета на Общината.
III. Във връзка със Заповед №Р-48/17.03.2020год. на Министерски съвет да се изготви
списък на лицата от Община Баните, област Смолян нуждаещи се от осигуряване на оборудване,
материали и лични предпазни средства по време на работа във връзка с ограничаване на
последиците от епидемията от COVID-19.
IV. Да се направи заявка за поръчка на упоменатите средства по точка III до РЗИгр.Смолян, съгласно дадените указания.
Протоколчик : Мими Кръстителска.

