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ЗАПОВЕД 

№ РД-15-305 / 26.05.2020г. 

На основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и във връзка със 

Заповед № РД-15-296/21.05.2020г. на Кмета на Община Първомай, Заповед № РД-01-

272/20.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и обявената с Решение № 325 на 

Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка на територията на 

Република България и с цел създаване на организация за функционирането на детските 

градини и детски ясли на територията на Община Първомай 

НАРЕЖДАМ 

1. Възстановявам дейността на детските градини и детските ясли на 

територията на Община Първомай, считано от 01.06.2020г.

1.1.  Редът за възстановяване на дейността трябва да се извърши по предписанията, 

съдържащи се в Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли 

след възстановяване на приема на деца, публикувани от Министерство на здравеопазването 

на официалната му интернет страница. 

1.2. Преди възстановяване на дейността, всеки от директорите на детските градини 

трябва да изготви Правилник за дейността на детската градина в условията на извънредната 

епидемична обстановка, с който да запознае всички свои служители.  

1.3. Посещението на детската градина/ ясла е допустимо само за деца, които вече са 

записани в съответната детска градина/ ясла през учебната 2019-2020г. 

1.4. Родителите трябва да представят декларация за информирано съгласие по 

образец преди или при първото посещение на детето в детската градина или детската ясла. 

1.5. Дейността на детските градини и детските ясли ще се извършва при строго 

спазване на всички противоепидемични мерки. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Първомай и 

да се популяризира чрез средствата за масова информация за сведение и изпълнение от 

гражданите на община Първомай. 

Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на Поделение 

„Образование” и директорите на детски градини  за сведение и изпълнение. 

Препис от заповедта да се връчи на ОДБХ Пловдив и РЗИ Пловдив – за сведение и 

съдействие при спазване на противоепидемичните мерки при дейностите след 

възстановяване на приема на деца в детските градини и детските ясли на територията на 

община Първомай.

О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я



Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет Радослава Ставрева. 

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК, настоящата заповед подлежи на оспорване по 

реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
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