РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД-15-104
гр. Шумен 10 юли 2020 година
На основание чл.32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед №
РД-01-393 от 09.07.2020 година на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ
До отпадане на епидемичната обстановка на територията на Република България:
1. Да се оптимизира пропускателния режим до центровете за административно
обслужване (ЦАО) в сградата на Областна администрация Шумен, чрез етапно допускане на
потребители на административни услуги и насочването им по възможност да използват
стълбищата, вместо асансьорната уредба. Приемането на заявления за административни
услуги, респективно предаването на резултата от образуваната преписка да се извършва на
партерния етаж от служител в звеното за административно обслужване, а за удостоверението
APOSTILLE - от оторизиран за издаването му служител. Да се указва и препоръчва на
физическите и юридическите лица ползването на начините за предоставяне на електронни
административни услуги от областната администрация и от ОИТ-Шумен.
2. Външни лица (извън потребителите на административни услуги) да се допускат в
административната сграда по изключение и при неотложност на административната
процедура.
3. Да не се издават еднократните пропуски за влизане в сградата.
4. В рамките на приемното време на ЦАО да се извършва дезинфекция и проветряване
на съответното помещение и на коридорите за поне 15 минути три пъти на ден.
5. Провеждането на заседания на комисии, съвети, работни групи или други в
административната сграда да се ограничи до физическото присъствие на не повече от 50%
заетост на залата, ако е невъзможно онлайн провеждане.
6. Да се почистват и дезинфекцират всички повърхности и зони от работната среда,
които контактуват с открити части на тялото, не по- малко от два пъти на ден. Допълнително
се дезинфекцират плотове, дръжки на врати, парапети, бутони на асансьорната уредба,
дозатори и други около портиерна и помещението на ЦАО, както и санитарни помещения,
мивки и помещения за храна.
7. Всички служители да бъдат снабдени със защитни маски и с препарати за
дезинфекция на ръце на алкохолна основа.
8. Да се поставят диспенсъри с препарати за дезинфекция на ръце на входа на
административната сграда за сметка на институциите в административната сграда.
Настоящата заповед да се предостави незабавно на Директора на ОИТ-Шумен, на
Председателя на РС на КНСБ - Шумен и на служителите от Областна администрация Шумен
за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
СТЕФАН ЖЕЛЕВ (п) съгл. ЗЗЛД
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