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ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatica@mail.bg; www.zlatitsa.bg

Рег.№ 06-01-168 / 23.10.2020 г.

ПРОТОКОЛ
от проведено съвещание на Общински кризисен щаб към община Златица
за превенция на COVID-19
Днес, 23.10.2020 г. от 17,00 ч., в залата в сградата на ОбА, гр. Златица, съгласно заповед № 492 от
23.10.2020 г. на зам.-кмета на община Златица (съгласно заповед №483/21.10.2020 г.), се проведе
съвещание на Общински кризисен щаб, сформиран със заповед № 106 от 09.03.2020 г.
На заседанието присъстваха:
1. инж. Иванка Ангелова– зам.- кмет на община Златица, съгласно заповед №483/21.10.2020 г.;
2. Тотка Стойкова - Кметски наместник на кметство Църквище;
3. инж. Любомир Цветков – председател на ОбС – Златица;
4. Величка Баланова – директор на Професионална гимназия „Златица“, гр.Златица;
5. Веселин Манолов – полицейски инспектор.
6. Анна Серафимова - Инспектор наредби,
На заседанието също така присъстваха и Нонка Неделева - управител на Домашен социален
патронаж и Димитър Додов – спец. ОМП.
Заседанието бе свикано във връзка с връчено предписание № 5043/23.10.2020 г. за
провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, от Добринка Делчева Хаджиева,
на длъжност инспектор към РЗИ – София област, което ще бъде приложено към настоящия протокол.
Г- жа Ангелова запозна присъстващите със съдържанието на Предписанието и отбеляза, че
вече всички точки по него са изпълнени, а именно:
Сградата на ОбА е дезинфекцирана;
Служителите на ОбА са уведомени, че трябва да използват лични предпазни средства;
Издадена е заповед № 491/23.10.2020 г. за ограничаване на работното време на заведенията
за хранене и развлечения до 22:00 часа.
Имаше предложение от инж. Цветков съдържанието на предписанието да бъде сведено до
знанието на жителите на община Златица, което единодушно бе прието.
Обсъдено бе и провеждането на мероприятия на открито и закрито, като решението, отново
единодушно е да се спазват Заповедите на Министъра на здравеопазването и да не бъдат въвеждани
други по строги мерки на този етап.
По предложение на г-жа Неделева бе взето решение сградата на Домашен социален патронаж
да бъде дезинфекцирана.
Протоколът се изготви от Василка Левенова – ДЛЗЛД и търговия..
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