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ЗАПОВЕД 

№153/08.04.2020г. 

Във връзка с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република 

България за обявяване на извънредно положение в страната, Заповеди РД-01-

124/13.03.2020г. и №РД-01-131/17.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за 

въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България  във 

връзка с необходимостта за осъществяване на контрол по изпълнение на въведените 

противоепидемични мерки и превенция на територията на Община Неделино, на 

основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.63, ал.4 от Закона за здравето 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1) Въвеждам, считано от 09.04.2020г. задължителен дезинфекционен 

пропускателен режим на входните точки на община Неделино, включващи 

външно третиране с дезинфекционен препарат на влизащите моторни 

превозни средства и измерване на телесната температура с безконтактни 

термометри на лицата пътуващи в тях по следните направления: 

➢ Кърджали-Долен-Неделино 

➢ Смолян-Бял извор-Неделино 

Третирането на МПС и измерването на телесната температура на лицата 

пътуващи в тях да се осъществява от служители на община Неделино по 

предварително утвърден график включващ по трима служители на двата 

обосубени пункта. При измерена телесна температура над 38 ºC да се докладва 

на ОДЧ – Неделино за предприемане на допълнителни мерки и консултация с 

медицинско лице. 

2) На заместник-кмета Здравко Димитров възлагам контрола по изпълнението и 

изготвянето на съответните графици. Определените служители да бъдат 

оборудвани със съответните предпазни облекла (защитни костюми, маски, 

ръкавици и др.) Да се извърши инструктаж по спазване на мерките за 

безопасност и етичните норми на поведение; 

3) Началника на РУ-Златоград да организира движението на навлизащите МПС, 

чрез обезпечаване на пропускателен режим, с цел прилагане на мярката по 

т.1 от настоящата заповед; 

4) Определям местонахождението на пунктовете както следва: 

 

- ПУНКТ №1 – по пътя Долен-Крайна кръстовището до бившата 

пресевна станция. 
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- ПУНКТ №2 – спирката при разклона за с.Средец и главен път Смолян 

– Неделино 

Пропусквателния  режим се осъществява със съдействието на РУ-МВР, всеки 

ден за времето от 08:00 – 17:00 часа до второ нареждане. 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допускам, с оглед осигуряване живота и 

здравето на гражданите, предварително изпълнение на настоящата заповед. 

На основание чл.60, ал.5 от АПК разпореждането може да бъде 

обжалвано, чрез кмета на община Неделино, пред АС-Смолян, в тридневен срок 

от съобщаването му. 

Настоящата заповед да се съобщи на сайта на община Неделино и да се 

връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

 

БОЯН КЕХАЙОВ …/п/… 

Кмет на община Неделино 

 

 

 

 

 


