
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Пловдив 

 
 
                                                                    З А П О В Е Д 

                                                             РД-20-177/19.11.2020 г. 

 

             

            По повод протоколно решение от 16.11.2020 на Общински кризисен щаб на община Родопи, в 

частта по т.В, постъпило в Областна администрация – Пловдив с вх. № РД-37-303#1/18.11.2020, с която е 

постановено:   

            “….пенсионерските клубове трябва да останат отворени при спазване на строги мерки за 

дезинфекция на помещенията, носене на лични предпазни средства и при не повече от четирима души 

на маса и отстояние 1.5 метра маса от маса, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв.м. 

търговска площ“ 

            Се установи следното: 

            Същото е издадено в противоречие с редица норми от действащото законодателство на 

територията на Република България.  

            Противоречието се изразява в следното: 

            Съгласно чл. 65, ал. 1, т. 7 от Закона за защита при бедствия кметът на общината създава със 

заповед общински щаб за 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 същия закон.        

            Съгласно чл. 65, ал. 3 от Закона за защита при бедствия общинският щаб извършва следните 

основни дейности:1. анализ и оценка на обстановката при бедствие;2. предлага на кмета на общината за 

одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от 

бедствието и за подпомагането на засегнатото население;3. осъществява контрол по изпълнението на 

задачите и мерките за овладяване на бедствието;4. информира чрез медиите населението за развитието на 

бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите 

предпазни мерки и действия; 5. докладва на кмета на общината за хода на провежданите защитни 

мероприятия.    

           По силата на чл. 65, ал. 3, т. 3 от Закона за защита от бедствия общинският щаб единствено е 

задължен да осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието, 

които са приети от Министъра на здравеопазването и  на Областния кризисен щаб, като няма 

правомощие да издава актове в противоречие с актовете на горестоящи щабове и органи. Недопустимо е 

общински кризисен щаб да излиза самоволно извън обхвата на предписаните мерки от Министъра на 

здравеопазването, Националния оперативен щаб, от централните органи на изпълнителната власт и от 
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Областния кризисен щаб, тъй като всички те действат в условия на взаимодействие, обвързана 

компетентност и субординация. 

            В този контекст, налице е неизпълнение на решение № РД-20-170/10.11.2020 г. на Областния 

кризисен щаб, с което в т.5. е постановено да бъдат затворени всички пенсионерски клубове на 

територията на област Пловдив. 

            

           Предвид горното, и на основание чл. 31, ал. 1, т. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 

64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия: 

 

                                                                     Н А Р Е Ж Д А М: 

 

             ОТМЕНЯМ като незаконосъобразно протоколно решение от 16.11.2020 на Общински кризисен 

щаб на община Родопи, в частта по т.В. 

               

             Изложеното до тук обосновава необходимостта от защита на особено важни обществени 

интереси, а именно да се осигури нормалният живот и същевременно здравето на гражданите на 

територията на община Родопи, с оглед на което и на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс /АПК/: 

 

                                                                     Д О П У С К А М: 

  

                Предварително изпълнение на настоящата заповед поради необходимостта от защита на 

особено важни обществени интереси, а именно да се осигури нормалният живот и същевременно 

здравето на гражданите на територията на община Родопи. 

 

               Настоящата заповед да бъде съобщена на кмета на община Родопи, на председателя на 

Общински кризисен щаб на община Родопи и на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

                

 

ДАНИ КАНАЗИРЕВА/п/ 

Областен управител на област Пловдив 
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