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ПРОТОКОЛ №2 

от проведено заседание на Общински кризисен щаб - Пирдоп за превенция и 

ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19 

 

 

 Днес, 19.03.2020 г. в 13:00 ч. в заседателната зала на Община Пирдоп с адрес гр. 

Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” №2, ет. 3, се проведе заседание на Общински кризисен 

щаб за превенция и ограничаване разпространяването на Корона вирус – COVID-19, 

създаден със Заповед №161/10.03.2020 г. на Кмета на Община Пирдоп. 

 

 

На заседанието присъстваха: 

 

1. Ангел Геров – кмет на Община Пирдоп 

2. Иван Щаплев – зам.-кмет на Община Пирдоп 

3. Златка Кънева – кмет на кметство Душанци 

4. Д-р Веселин Господинов – началник отделение „Нервни болести“ 

5. Инсп. Христо Присов – началник РУ-Пирдоп 

6. Мария Маркова – началник „Охранителна полиция“ в РУ-Пирдоп 

7. Д-р Десислава Толинова – общопрактикуващ лекар 

8. Елена Пушкарова – ръководител ЦОП 

9. Ненка Калканджиева – ръководител на СК „ДПЛСН и ДСП“ - гр. Пирдоп 

10. Анка Цветкова – зам.-директор на ДГ „Пека и Карло Чоконяни“. 

 

 

На проведеното заседание Общинският кризисен щаб извърши анализ и оценка на 

настоящата обстановка на територията на община Пирдоп. Обобщена бе справката за 

граждани, поставени под карантина. Бяха обсъдени допълнителни мерки срещу 

разпространяване на Корона вируса. 

 

Към датата и часа на провеждане на заседанието, на територията на Община 

Пирдоп няма регистрирани случаи на заразяване с COVID–19. 

Под домашна карантина са поставени 4 лица, със срок на изтичане съответно 

19.03., 20.03., 26.03. и 29.03.2020 г. 

 

Общинският кризисен щаб взе следните решения: 

 

1. Да се въведе вечерен час за непълнолетни лица на територията на община 

Пирдоп; 

2. Да се засили комуникацията между Община Пирдоп и РУ-Пирдоп, с цел по-бърз 

обмен на информация; 

3. Личните лекари да уведомяват общината за лица, поставени под карантина, 

поради случаи на забавяне на официалната информация от РЗИ-Софийска област. 

4. Община Пирдоп да продължи по график извършването на дезинфекция на улици, 

спирки, детски площадки, площите пред магазини, банки, аптеки и други 

обществени места, където има струпване на хора. 

5. Да се издаде заповед гражданите да извършват дезинфекция на жилищните 

входове и общи жилищни площи; 

6. Да се сформират доброволчески групи за подпомагане работата на отговорните 

институции. 

 

Обсъдени бяха и други въпроси от оперативен характер. 
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Кризисният щаб на Община Пирдоп препоръчва на всички граждани: 

 

1. Ако имате вирусни симптоми, свържете се с Вашия лекар. Ако нямате личен лекар, 

моля обърнете се към Регионална здравна инспекция – София област или позвънете на 

телефон 112. 

 

2. При предписана домашна карантина, задължително спазвайте указанията, които сте 

получили. 

 

 

 

 

За информация и сигнали: 

Денонощен тел: 07181/51-88 

Дежурен към ОбА–Пирдоп 

 

 
 

Протоколчик:       

К. Илиева 

Ст.експ. „ВО и ИТ“ 


