ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ЗАПОВЕД
№ 210
Дългопол, 10.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с регистрираните случаи на COVID – 19 на териториите на
област Габрово и област Плевен, в изпълнение на препоръките на Националния
оперативен щаб, създаден със заповед Р-37/26.02.2020 г. на Министър–председателя на
Р България

НАРЕЖДАМ:
1. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на община Дългопол до
второ нареждане, с изключение на:
- Център за административно обслужване;
- Отдел „Местни данъци и такси“;
- Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“;
- Център за социална рехабилитация и интеграция.
2. При необходимост от лична среща, служителите от общинската
администрация слизат в фоайето на сградата.
3. В Центъра за административно обслужване, помещението за обслужване на
граждани от отдел „Местни данъци и такси“ и

Общинско социално предприятие

„Домашен социален патронаж“, се прилагат следните санитарно – хигиенни мерки:
- На всеки 30 мин. се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите,
местата за сядане и химикалите за граждани.
- На всеки 60 мин. гореспоменатите помещения се затварят за проветряване и
почистване на подовете.
- Във времето на обедна почивка на служителите от общинска администрация

да се дезинфекцират коридорите, фоайетата и входните врати на сграда А и Б,
както и тоалетните.
- Бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.
4. За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали.
Заповедта да се сведе до знанието на:
- оперативни дежурните в община Дългопол – за изпълнение;
- служителите, отговарящи за почистването на сградата на община Дългопол – за
изпълнение;
- зам.–кметовете, директори на дирекции, началници на отдели, служител по
сигурността на информацията и ОМП, на

управител на ЦСРИ и ОСП „Домашен

социален патронаж“ – за запознаване на служителите и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на К. Балинова – секретар на
община Дългопол.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на Община Дългопол

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
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централа 0517/22185; факс: 0517/22135
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ЗАПОВЕД
№ ____________
Дългопол, ____________ г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с разпространението на COVID -19 и обявена от СЗО
степен на спешност за общественото здраве по отношение на заболяването и
извънредното положение в страната, препоръчваме следните мерки за недопускане и
ограничаване разпространението на заболяването в общинска администрация
Дългопол:

НАРЕЖДАМ:
I. По отношение на дейността и организацията на работа в общинска
администрация Дългопол.
1. Да не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.
2. Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица
в административните сгради да бъде ограничено. Същото важи и за провеждането на
вътрешнослужебни мероприятия и прояви.
3. Да се ограничи командироването на служители в страната, включително и до
областния град. Командироването да се осъществява при изключителна необходимост.
II. По отношение предоставянето на административни услуги.
1.В центъра за административно обслужване и на отдел МДТ, както и в кметствата,
при наличие на чакащи клиенти да се спазва минимална дистанция 1-1.5 метъра между
посетителите.
2. Да се извършва активно информиране на потребителите на услуги по телефона и
чрез интернет страницата на Общината за предоставяните административни услуги.
3. Да се насърчават потребителите на услуги за възможностите за заявяване на
административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път
или чрез лицензиран пощенски оператор, както и през Средата за сигурно електронно
връчване.
Ш. По отношение хигиенно-противоепидемичните мерки.
1. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни
посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително с лични
предпазни средства - защитна маска, която да се сменя на всеки два часа и ръкавици
Служителите да ползват препарати за дезинфекция на ръце - гелове, спрейове и
разтвори на алкохолна основа и периодично да обработват ръцете си.
2. Да се осигури почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната
среда, които контактуват с открити части на тялото. На дезинфекция подлежат всички
плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително

се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни
възли, мивки.
3. Да се осигури регулярно и достатъчно надеждно проветряване на помещенията.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на зам.-кметовете, кметовете на
кметства, кметските наместници, директор дирекция и началниците на отдели, които
да запознаят всички служители, които са на тяхно подчинение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Общината.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Дългопол

Изготвил:
К. Балинова
Секретар на община Дългопол

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
9250 гр. Дългопол
Ул. Георги Димитров, 105

КМЕТ: 0517/ 22250
централа 0517/22185; факс: 0517/22135
www.dalgopol.org obshtina@dalgopol.org

ЗАПОВЕД
№ 234
Дългопол, 19.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с изпълнение на заповед №130/17.03.2020 г. и
№131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на решенията на общински
кризисен щаб по протокол от 18.03.2020 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
1. Кметовете и кметски наместници на населените места на територията на община
Дългопол да установяват лица, пристигнали от рискови дестинации на
територията на съответното населеното място и при установяване на такива
незабавно да уведомят общинският кризисен щаб, като по възможност да дават
пълни данни за лицата.
2. В случай на лица, находящи се на територията на съответното населено място,
поставени под карантина, да следят за спазването й. При нарушение да уведомят
общинския кризисен щаб.
3. Кметовете и кметските наместници да извършват контрол по ограничаване
събирането на повече от двама души на обществени места.
4. Ежедневно да се извършва дезинфекция на обществените места за ползване в
населените места – площади, детски площадки, пред търговски обекти, банкови
и пощенски клонове, здравни заведения, места на които са разположени кафе
машини и др.
Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Неделчо Куртев – служител по
СИ и ОМП.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на Община Дългопол

