
           

З А П О В Е Д  

№ 811/05.11.2021г. 

    На основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 и ал.4 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.63, ал.9 

от Закон за здравето, Заповед №РД-01-890/03.11.2021г. на Министъра на здравеопазването, 

издадени  във връзка  с Решение № 629 на Министерския съвет  от 26.08.2021 г. за 

удължаване срока на обявената с  Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. 

извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 

12 юни 2020 г.,  Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 

на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 

30.07.2020 г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28.08.2020 г.,  Решение № 673 на 

Министерски съвет от 25.09.2020 г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25.11.2020 г., 

Решение № 72 на Министерски съвет от 26.01.2021 г. ,Решение № 395 на Министерски 

съвет от 28.04.2021 г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26.05.2021 г. и  Решение № 

547 на Министерския съвет  от 28.07.2021 , във връзка с Протокол №1/05.11.2021г. на 

общинския оперативен щаб за борба с коронавируса на територията на община Батак, 

създаден със Заповед № 195 / 16.03.2020г. на Кмета на Община Батак, и с цел ограничаване 

разпространението на COVID-19  на територията на община Батак  

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Служителите от Общинска администрация – гр. Батак, Кметство с. Нова махала и Кметство 

с.Фотиново да извършват работата си от разстояние в предвид повишаване на 

заболяваемостта и карантинираните лица между служителите за срок от 08.11.2021г. до 

12.11.2021г. включително. 

 

2. За определения в т.1 от настоящата заповед срок да има по един дежурен служител в 

Деловодство, ГРАО, МДТ и ТСУ към Община Батак. 

 
3. Кметовете на кметства да организират дежурства на служителите в кметствата. 

 
4. За посочения в т.1 от настоящата заповед срок, преустановявам дейността в Дневен център за 

стари хора-гр.Батак, Клуб на пенсионера – гр.Батак, Клуб на инвалида – гр.Батак, Клуб на 

пенсионера – с.Нова махала, Клуб на инвалида – с.Нова махала, Клуб на пенсионера – 

с.Фотиново. 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Секретаря на Община Батак, Кмета на 

Кметство с.Нова махала, Кмета на Кметство с.Фотиново и Ръководителя на ОССУ – гр.Батак за 

сведение и изпълнение. 

    Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  БАТАК 

ПЕТЪР  ПАУНОВ 

/п/* 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия 
регламент за защита на личните данни /Регламент /ЕС/2016/679/ 

 

О Б Щ И Н А   Б А Т А К 
Гр.Батак - 4580,  пл.”Освобождение” №5 

Тел. 03553/20 21;22 60;  факс 03553/20 30  

е-mail : mncplt_batak@abv.bg 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


