
 

               
 

 

ЗАПОВЕД 

 
Заповедта се издава подписана с ел. подпис. Насочва се чрез ИСД . 

Recoverable Signature

X РСТ21-РД09-165/07.07.2021

Регистрационен индекс, дата

Signed by: Rumyanka Strahilova Aleksieva  
Относно: работа на ДМК през месец август 2021г. 
 

Като взех предвид необходимостта от извършване на профилактика, дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация на Детска млечна кухня (ДМК), намираща се в ниското тяло на 

бл.14, ж.к. „Студентски град“, район „Студентски“, на основание чл. 46 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4 от Наредба № 1 от 05.01.2018г. 

за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от 

Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието, храните и горите, и § 1, т. 9 от 

допълнителните разпоредби на Закона за здравето, с цел оптимизиране  работата на ДМК, 
 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 
В периода от 02.08.2021г. до 31.08.2021 г. (включително) Детска млечна кухня (ДМК) 

няма да работи. 
В периода от 01.09.2021г. до 03.09.2021г.(включително), служителите на ДМК ще 

извършват почистване и дезинфекция на работните помещения. 
За месец септември купони за храна ще се продават от 01.09.2021 до 03.09.2021г. в 

сградата на ДМК с адрес: ж.к „Студентски град „  ниското тяло на студентско общежитие 

бл.14 от 9:00 до 14:00ч. от Невяна Герасимова – касиер – домакин. 
Детска млечна кухня ще започне редовно работа от 07.09.2021г. 
 

 Чрез ИСД настоящата заповед  да се сведе до знанието на Инструктор по хранене на 

ДМК– за изпълнение, а копие от заповедта да бъде поставено на видно място в ДГ № 10 
„Чебурашка” и ДГ №72 „Приказка без край“ - за сведение на гражданите. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Искрен Арабаджиев - Заместник-
кмет на район „Студентски“ . 
 
 

6.7.2021 г.

X Петко Горанов

Кмет на СО - район "Студентски"

Signed by: PETKO GORANOV GORANOV  
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Съгласували : 

Recoverable Signature

X Искрен Арабаджиев

Заместник-кмет на СО - район "Студентски"

Signed by: ISKREN TSVETOSLAVOV ARABADZHIEV  
 
 

Recoverable Signature

X Юлия Маринова

Старши юрисконсулт в СО-район "Студентски"

Signed by: Yulia Svetlanova Marinova  
 
Изготвил: 
 

Recoverable Signature

X Ани Тодорова

Началник-отдел ОСДКС

Signed by: Ani Simeonova Todorova  


