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З А П О В Е Д 

№РД-0400 

гр. Смолян, 10.04.2020 г. 

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с издадена Заповед № РД-

01-124/13.03.2020 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед 

№ РД-01-139 от 19.03.2020г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед  № РД-01-154 от 

26.03.2020г.  на Министъра на Здравеопазването издадени на основание  чл. 63 от Закона за 

здравето във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19, Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 

Република България, с което е обявено  извънредното положение върху територията на цялата 

страна и Решение на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно 

положение, обн. в ДВ бр. 33 от 7 април 2020 г. до 13 май 2020 г., както и препоръки на 

Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020 г. на министър-

председателя на Република България 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Да се въведе изпълнение на празнично разписание в делничните дни за всички основни 

градски линии на територията на гр. Смолян до 13.05.2020 г. 

2. Срокът и обхвата  на мерките по т. 1 може да бъде променен в зависимост от 

развитието на епидемичната ситуация в страната. 

  

Препис от настоящата заповед да се изпрати до Директора на ОД МВР – Смолян – 

Старши комисар Н. Димов, за осъществяване на контрол по заповедта, на превозвачите 

„Рожен експрес” АД, „Орфей експрес“ ООД,  консорциум „Мегатранс”- за изпълнение. 

 Настоящата заповед да бъде оповестена чрез официалният сайт на община Смолян  за 

сведение на гражданите и гостите в града. 

 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Момчил Николов  – секретар на 

община Смолян. 

 

 

Николай Мелемов …………… 
Кмет на община Смолян 

 


