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О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg 

З А П О В Е Д 

№ РД-02-09-28 

гр. Кричим, 20.01.2022 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2, и чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4 от Закона 
за здравето и в изпълнение на Решение № 9 на Министерския съвет от 13 януари 2022 г. за 
приемане на Национален оперативен план за справяне с пандемията COVID-19 и във 
връзка със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 
02.12.2021 г. на Министъра на Здравеопазването на Република България, издадена на 
основание Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс и във 
връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване 
срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 
епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. За времето от 24.01.2022 г. до изричната отмяна на настоящата заповед, или до
изричната отмяна или ограничаване срока на действие на Заповед № РД-01-973 от 
26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на Министъра на 
Здравеопазването на Република България за въвеждане на временни противоепидемични 
мерки, стриктно да се спазват заложените в Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., 
изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г., изисквания, касаещи дейността на 
социалните услуги, образователни, културни и социални институции, спортни обекти и 
всички структурни звена посочени в цитираната заповед на територията на община 
Кричим. 

2. Ръководители, директори, управители и отговорници на гореупоменатите звена
и структури да създадат необходимата организация и режим на работа при стриктно 
спазване на въведените противоепидемични мерки. 

3. Временните противоепидемични мерки въведени със Заповед № РД-01-973 от
26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. на Министъра на 
Здравеопазването са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по 
назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват 
обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, както и за организатори на масови мероприятия, независимо от 
техния характер. Същите са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на 
въведените противоепидемични мерки. 

4. Всички физически и юридически лица на територията на община Кричим са
длъжни да съблюдават указанията на министрите в контролираните от тях сфери на 
дейност за прилагането на въведените противоепидемични мерки. Указания се публикуват 
на интернет страницата на съответното министерство. 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица на територията на 
община Кричим за сведение и изпълнение. 
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Настоящата заповед да се сведе до знанието на Началника РУ на МВР Стамболийски 
за сведение и оказване на съдействие при необходимост. 

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването ѝ на интернет 
страницата на община Кричим и поставянето ѝ на информационното табло в сградата на 
Общината. 

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично. 

АТАНАС КАЛЧЕВ 
Кмет на община Кричим 

/П/ заличено обстоятелство по
чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 679/2016




