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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

З А П О В Е Д  

                                                           № РД-18-16 

М о н т а н а  16.03.2020 г .  

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с обявеното 

извънредно положение от Народното събрание и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на 

Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на 

територията на Република България 

 

                                Н А Р Е Ж Д А М :  

следните мерки в Областна администрация Монтана за недопускане и ограничаване 

разпространението на COVID-19: 

А. По отношение дейността и организацията на работа: 

1. Всички служители да поддържат високо ниво на лична хигиена. 

2. Служителите на Областна администрация Монтана, които работят и посещават 

Центъра за административно обслужване, да бъдат оборудвани с лични предпазни 

средства. 

3. Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика. 

4. Да се ограничи провеждането на заседания и други прояви с участие на външни 

лица в административната сграда. Същото важи и за провеждане на вътрешно 

служебни комисии и съвети. 

5. Да се ограничат личните контакти между служителите в администрацията, като 

за комуникация се използват предимно телефони и вътрешно служебна мрежа. 

6. Служители, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/ 

потребители на административни услуги, да бъдат задължително със защитна 

маска. 

7. Да се извършва почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от 

работната среда, които контактуват с открити части на тялото. За целта да се 

използват дезинфектанти. На дезинфекция подлежат всички плотове, 

повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително да 

се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, 

санитарни възли и мивки. 

8. Да се извършва регулярно и достатъчно надеждно проветряване на всички 

помещения в сградата на областната администрация. 
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9. Служителите да предоставят незабавно информация на преките си ръководители 

за контакт с лице с грипоподобна симптоматика. 

Б. По отношение предоставянето на административни услуги 

1. При наличие на струпване на чакащи клиенти пред гишето за административно 

обслужване, да се спазва дистанция от 1,5 м. между посетителите. 

2. В рамките на приемното време на гишето за административно обслужване, 

работата да се прекъсва за дезинфекция и проветряване на помещението трикратно 

по 15 минути. 

3. Да се информират потребителите на услуги чрез Интернет страницата на 

областната администрация за възможностите за заявяване на административни 

услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители в Областна администрация 

Монтана, да се постави на общодостъпно място за всички лица в сградата на 

администрацията и да се публикува на Интернет страницата на администрацията. 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ 

Областен управител на област Монтана 

/ П / 
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