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ЗАПОВЕД 

№135/25.03.2020г., 

Гр. Неделино 

 

 

 

Във връзка с предотвратяване на разпространението на коронавирус и на 

основание Заповед №134/24.03.2020г. на Кмета на община Неделино. 

  

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

 

І. Кметове и кметски наместници  по населени места: 

 

1. Кмет на с. Средец –  Светла  Димитрова,  

2. Кметски наместник на с. Оградна – Емил Зидаров,  

3. Кметски наместник на с. Диманово – Любен Белев,  

4. Кметски наместник на с. Тънка бара – Марин Борисов, 

5. Кметски наместник на с. Еленка –  

6. Кметски наместник на с. Кундево – Наско Лилчев,  

7. Кметски наместник на с. Върлино – Ставри Ангелов,  

8. Кметски наместник на с. Гърнати – Асен Гънгаров,  

9. Кметски наместник на с. Изгрев – Бисер Младенов,  

10. Кметски наместник на с. Крайна – Росица Беширова,  

11. Кметски наместник на с. Козарка – Желязко Метрашев 

12. Кметски наместник на с. Кочани – Младен Добрев,  

13. Кметски наместник на с. Бурево – Бисер Василев,  

14. Кметски наместник на с. Върли дол – Велин Георгиев 

15. Кметски наместник на с. Дуня – Карамфил Велков,  

 

 

1. Ежедневно включително събота и неделя, считано от 24.03.2020г. да следят за 

чистотата в населените места, за които отговарят. 

 

2. Да следят дали се почистват редовно контейнерите за смет, с цел недопускане 

натрупването на битови отпадъци. При установяване на непочистени съдове да се 

обаждат на тел. 03072/92 34   и 03072/9292 за предприемане на бързи действия по  

почистване. 
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3. Да извършват редовно дезинфекция на кметствата и местата за обществено 

ползване. 

 

 

 

Отговорници: кметове и кметски наместници по населени места 

 

 

 

ІІ. Екипи по събиране и транспортиране на отпадъци: 

 

-  Екип 1 – Славчо Чаушев – шофьор и сметосъбирачи – Любен Ефтимов и Антон 

Гаджев. 

- Екип 2 – Митко Славчев – шофьор и сметосъбирачи – Борислав Георгиев и Зарко 

Гълъбов, да извършват следните дейности: 

 

1. Екипите по събиране и транспортиране на отпадъци ежедневно да извършват 

почистване на контейнерите за смет, като след обслужване на всеки контейнер да 

извършват дезинфекция на място с предварително подготвена помпа с 

дезинфектант. 

2. Считано от 24.03.2020г. ежедневно, включително събота и неделя да почистват 

контейнерите за смет в град Неделино и по населените места, като извършват 

редовно дезинфекция на сметопочистващата техника и съдовете за съхранение на 

битовите отпадъци. Почистването ще се извършва по график, утвърден от Кмета 

на община Неделино. 

3. Екипите осъществяващи събирането и извозването на битовите отпадъци да бъдат 

оборудвани със защитни предпазни облекла, доставени от Домакина на общината 

(дадена заявка №14/24.03.2020г.). 

4. Да носят със себе си помпа с дезифектант за дезинфекция на сметосъбиращата 

техника и контейнерите. 

5. Да извършват редовно дезинфекция на градския площад, гадинките, алеите и 

местата за обществено ползване. 

 

 

Отговорници: Екип1 и Екип 2 

 

 

 

ІІІ. Комисия от следните общински служители: 

 

 

1. Анастасия Личева - Еколог 

2. Слави Докторов – Програми и проекти 

3. Мирела Миланова – Програми и мерки за заетост 

4. Божидар Дуганов – Домакин в ОбА 
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- Да извършва проверки по предварително изготвен график за спазване 

разпоредбите на настоящата заповед. 

 

 

Отговорници: комисията 

 

 

 

Всички горепосочени лица да се осведомят за незабавното изпълнение на тази 

заповед, която ще бъде публикувана на сайта на община Неделино.  

 

 

 

 

……../п/…/печат/……… 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

 

 

 
 
 


