ЗАПОВЕД
№ РД-09- 139/20.03.2020 г.
На основание чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и чл.44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
З А П О В Я Д В А М:
І. Сигнали за нарушения, като:
⁎ струпване на големи групи от хора на едно място;
⁎ неспазване на Заповедите, разпоредбите и инструкциите на Министерството на
здравеопазването във връзка с инфекциозното заболяване COVID-19, неспазване на карантина и
др.;
да се приемат от дежурните при община Камено на следния тел.: 0897 099 840;
от кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Община
Камено, както следва:
Добринка Димова Тодорова - кмет на с. Кръстин, тел.: 0897 870 812;
Стайко Манев Манев - кмет на с. Винарско, тел.: 0893 509220;
Иван Тодоров Атанасов - кмет на с. Свобода, тел.: 0897 099 880;
Андон Димитров Николов - кмет на с. Трояново, тел.: 0897 870 815;
Илиана Петрова Христова – кметски наместник на с. Вратица, тел.: 0897 870 814;
Меджит Ниязи Мехмед – кметски наместник на с. Желязово, тел.: 0897 870 823;
Георги Петров Ганчев - кмет на с. Русокастро, тел.: 0897 870 822;
Денка Динева Петрова – кметски наместник на с. Ливада, тел.: 0893 628 255;
Иванка Димитрова Драгова – кметски наместник на с. Тръстиково, тел.: 0895 511 137;
Иван Стефанов Георгиев – кметски наместник на с. Полски извор, тел.: 0893 626 887;
Тодор Богоридев Щерев - кмет на с. Черни връх, тел.: 0897 870 817;
Вяра Рашева Стайкова – кметски наместник на с. Константиново, 0897 870 820.
ІІ. За доставка на храна и лекарства за възрастни, самотни и болни хора, както и такива които
са поставени под 14 дневна карантина и нямат възможност да излизат, поръчките се приемат
всеки ден от понеделник до събота от 10:00 до 16:00 ч. на следните телефони:
⁎ за гр. Камено: Мария Димова – касиер домакин „Социален патронаж“ - 0897 099 805 и/или
Росен Гърдев – шофьор – 0897 099 826;
⁎ за населените места на територията на община Камено: кмета или кметския наместник на
съответното населено място на гореописаните телефони.

ІІI. Издадените предписанияе от Държавен здравен инспектор на Регионална здравна
инспекция за поставяне на лице под карантина в дома или на друго място за настаняване, което
лицето е посочило да се връчва от:
⁎ за гр. Камено: Георги Куцаров – технически сътрудник Дейност „Чистота“ при община
Камено и/или
Митьо Димитров – работник поддръжка Дейност „Чистота“ при община Камено;
⁎ за населените места на територията на община Камено: кмета или кметския наместник на
съответното населено място;
Заповедта да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в община Камено.
Заповедта да се обяви на интернет страницата и на подходящи места в сградата на общината
и кметствата на населените места.
Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на лицата за сведения и изпълнение.

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ/ п/
Кмет на община Камено

