РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД-15-140
гр. Шумен, 23 октомври 2020 година
На основание чл.32 ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед №
РД-01-609 от 21.10.2020 година на Министъра на здравеопазването и с оглед нарастващия
брой на заболели от COVID 19
ДОПЪЛВАМ
Заповед № РД-15-104 от 10 юли 2020 година на Областен управител на област
Шумен за въвеждане на противоепидемични мерки и контрол на достъпа в
административната сграда на ОА Шумен до отпадане на епидемичната обстановка на
територията на Република България в частта й по т. 1 , както следва:
1. За спазване изискванията на т. 5, буква „а“ от Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020
година на Министъра на здравеопазването да се оптимизира пропускателния режим до
изнесените работни места на центровете за административно обслужване (ЦАО) на Областна
администрация Шумен и на Областна инспекция по труда-Шумен, чрез допускане на
потребители на административни услуги по един за двете работни места, които се намират на
партерния етаж в административната сграда. При наличие на повече от един потребител за
обслужване от съответния ЦАО, същите се приканват от портиера да изчакат във фоайето
пред портиерната или извън сградата. Приемането на заявления за административни услуги,
респективно предаването на резултата от образуваната преписка, да се извършва на партерния
етаж в сградата 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.
Настоящата заповед да се предостави незабавно на Директора на ОИТ-Шумен и на
служителите от Областна администрация Шумен за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
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