
 

     ЗАПОВЕД  
 

№1243/23.10.2020 г., гр. Балчик 
   
 На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т.3 и т.7 от Закона за защита при 
бедствия, с цел ограничаване разпространението на  коронавирус COVID-19, във връзка с 
необходимостта от смяна на състава на комисията, назначена със Заповед 
№261/10.03.2020 г., поради отсъствието на нейни членове,    
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Отменям заповед № 261/10.03.2020 г. на Кмета на Община Балчик. 
 
2. В изпълнение на общинския план за защита 
при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал. 2, чл. 63, ал. 2 и чл. 64, ал. 1, 
т. 10 от Закона за защита при бедствия назначавам временен оперативен щаб за 
превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на 
разпространението на коронавирус COVID-19 под мое пряко ръководство в следния 
състав: 
 
Председател: Николай Ангелов -Кмет на Община Балчик 
     0895554001, e mail mayor@balchik.bg 
 
Членове: 1. Димитрин Димитров -Заместник - Кмет на Община Балчик 
     0895554009, e mail: е mail: dimitrov@balchìk.bg 

2. Митко Петров  -Заместник - Кмет на Община Балчик 
    0895554002, e mail: m.petrov@balchik.bg 
3. Къймет Тургут -Секретар на Община Балчик 
    0895554404; e mail: k.turgut@balchik.bg 
4. инж.Павел Павлов Директор ОбП БКС 
    0895554211; e mail: obp_bks@abv.bg 
4. Валентин Попов -Началник Общинско звено за сигурност 
    0895554026; e mail: v.popov@balchik.bg 
5. Красимира Кирчева -Началник отдел „Образование, хуманитарни, социални  

и стопански дейности“ 
0895554074; e mail: k.kircheva@balchik.bg 

6. Веселин Златев Гл.експерт Информационно и технологично обслужване 
    0895554033; e mail: v.zlatev@balchik.bg 
 

3. Временният оперативен щаб следва да изпълнява дейностите по чл.65, ал.3 от 
Закона за защита при бедствия: 
 
3.1. Да събира, анализира и обобщава информацията, свързана с разпространението на 
коронавирус COVID-19 на територията на страната и изготвя доклад за разпространението 
му на територията на община Балчик; 
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3.2. Да организира, кооридинира и провежда превантивни мерки за ограничаване на 
разпространението на инфекцията, които са съобразени с препоръките на Министерство 
на здравеопазването и РЗИ – Добрич. 
 
3.3. Да създава ефективна организация за връзка и сътрудничество между компетентните 
ведомства с цел предприемане на навременни действия за недопускане или ограничаване 
разпространението на инфекцията на територията на община Балчик; 
 
3.4. Да изготвя и предлага мерки и дава препоръки за ограничаване или прекратяване 
провеждането на образователни, културни, спортни и други масови мероприятия на 
територията на община Балчик. 
 
4. В дейността на временния оперативен щаб са поканени да вземат участие длъжностни 
лица от системата на здравеопазването и на МВР на територията на Община Балчик, както 
следва: 
 
4.1.Д-р Диана Малчева МБАЛ - Балчик   -0888635599 
4.2.Д-р Яна Дочева   МБАЛ – Балчик  -0886992566 
4.3.Дамян Василев   ОМП     -0895554027 
4.4.Иван Иванов   Началник РПУ - Балчик  -0898725612 
4.5.Даниел Красимиров  Началник на РПУ–Албена -0897969788 
 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените лица за сведение и 
изпълнение. Копие от същата да се изпрати на РЗИ Добрич. 

Настоящата заповед да се публикува на Интернет- страницата на Община 
Балчик в специалната секция за информация относно коронавируса.  
 
 
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 
Кмет на Община Балчик 
 


