
 

 

ЗАПОВЕД 

 

                                                          № 337 

 

гр. Варна, 01.08.2022 г. 

 

На основание чл.46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка със Заповед №РД–01–128/ 29.07.2022 г. на Директора на Дирекция „Медицински 

дейности“ към Регионална здравна инспекция – Варна, издадена на основание чл.63, ал.11 и 

14 от Закона за здравето, чл.73 от АПК, във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния 

оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение №474/14.07.2022 на 

Министерския съвет, и съгласувано с главния държавен здравен инспектор, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки в администрацията на Район 

„Приморски“ - Община Варна, считано от 01.08.2022 г. до 31.08.2022 г.: 

1. Ограничавам достъпа на външни лица до административната сграда на Район 

„Приморски” на бул. ”Ген.Колев” № 92 до второ нареждане, с изключение на: 

- Център за административно обслужване – ет.1, стая 16, в която се допускат до 

4-ма граждани при спазване на дистанция не по-малко от 1,5 м;  

- Каса - ет.1, стая 16а, в която се допуска по 1 гражданин; 

- във фоайето на сградата се допускат до 4-ма чакащи при спазване на дистанция 

не по-малко от 1,5 м; 

- приема на документи по Закона за личната помощ – ет.1, стаи 7, 10 и 12, в 

които се допуска до 2 граждани; 

- Дирекция „Местни данъци“ – ет.1, стая 2 и стая 3, в които се допускат до 2-ма 

граждани. 

- ОП ТАСРУД – ет.1, стая 13, в която се допуска до 2-ма граждани. 

 

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

а/ Не се допускат лица в сградата без поставена защитна маска за лице, покриваща 

носа и устата, с изключение на деца до 6 годишна възраст; 

б/ Изчакването на гражданите да се осъществява на открито или на място с осигурена 

добра аерация, както и при спазване на дистанция не по-малко от 1,5 м;  

в/ В сградата на администрацията не се допускат граждани с видими симптоми на 

неразположение (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и 

други). 

2. Да се осигурят дезинфекционни средства на входа на административната сграда, 

както и съд за изхвърляне на използвани лични предпазни средства. 

3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко 

от 1,5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се 

допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични 

прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или 

дезинфекция. 
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4. Всички служители, които при изпълнение на служебните си задължения се намират 

на открити обществени места, на които има струпване на хора и е невъзможно спазването 

на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена маска за лице при спазване на 

инструкциите за правилно използване.  

5. Всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице при движение в 

общите пространства (стълбища, коридори, санитарни помещения), както и в работните 

помещения. 

6. Да не се допускат в работните помещения служители с грипоподобна симптоматика 

и с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено 

дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и др.). Всеки от служителите, 

който има лека настинка или много слаба висока температура (над 37,3˚С) е препоръчително 

да си остане у дома и да се възползва от правото си на отпуск за временна 

неработоспособност. 

7. Съобразно условията във всяко работно помещение да се осигурява физическа 

дистанция между служителите и периодично проветряване на помещенията. 

8. Предоставяне на административни услуги: 

8.1 Да се осигури достатъчен брой служители на работните места, на които се 

предоставят административни услуги.  

8.2 При избор на начин на получаване на документи да се препоръчва използването на 

електронна поща, лицензиран пощенски оператор или Системата за сигурно електронно 

връчване. 

8.3 Получаването на служебна информация, запитвания, сигнали, жалби и 

консултиране на гражданите да се осъществява чрез: 

a/ телефоните, обявени на електронната страница на администрацията, както и на 

информационното табло, на входната врата на двете сгради на Район „Приморски“; 

б/ Системата за сигурно електронно връчване (при наличие на валиден квалифициран 

електронен подпис); 

в/ Електронната поща на районната администрация primorski@varna.bg; 

г/ Фейсбук страницата на Район „Приморски“; 

д/ Кутията за предложения и сигнали, находяща се във фоайето на ет.1 на 

административната сграда; 

е/ лицензиран пощенски оператор. 

8.4 В помещенията за административно обслужване в сградите на Район „Приморски” и 

Дирекция АТО – Виница да се поставят табели, които да информират гражданите за 

задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, носене на защитна 

маска за лице, часовете за дезинфекция. 

8.5 Консултациите с гражданите да се осъществява предимно чрез телефон или по 

електронен път, като за целта всички служители на районната администрация са задължени 

да отговарят на обявените стационарни и мобилни телефони, предоставени на гражданите за 

връзка с тях съобразно компетенциите им.  

8.6 Директорите на дирекции да осигурят ежедневно дежурни служители, които да 

отговарят на поставени специфични и неприсъщи за деловодителите въпроси на граждани в 

Центъра за административно обслужване или във фоайето на ет.1 в сградата на районната 

администрация, за което да информират своевременно Директор на дирекция АИО. 

9. В Центъра за административно обслужване - ет.1, стаи 16, 16а, 7, 10 и 12, както и в 

Дирекция АТО – Виница – ет.1, в часовете 11-11:15 и от 14-14:15 часа се прилагат следните 

санитарно – хигиенни мерки: 

- Ежедневно двукратно дезинфекциране на плотовете, защитни стъкла, помощните 

маси, бравите, електрически ключове, химикалите за граждани и проветряване от служителите 

в помещението; 
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- Ежедневно двукратно дезинфекциране на под, коридор, централното фоайе, 

помощните маси, плотове, билетно устройство и входните врати на сградата, както и 

санитарното помещение на ет.1 от служителя, изпълняващ дейностите по почистване и 

дезинфекция. 

Фиксираните часове (11-11:15 и от 14-14:15 часа) за дезинфекция и проветряване да 

се обявят на информационните табла и на входните врати на сградата. 

10. Във всяко работно помещение, извън тези по т.9, в рамките на работното време да 

се извършва двукратна дезинфекция, а при необходимост и по-често, с препарат на спиртна 

основа на плотове, телефонни апарати, помощни маси, дръжки, офис принадлежности, брави, 

ел.ключове, химикали за граждани, както и проветряване от служителите в съответното 

помещение. 

11. Извършване на ежедневно двукратно дезинфекциране на под, коридори, стълбищни 

парапети и площадки, помощни маси, както и санитарните помещения от служителя, 

изпълняващ дейностите по почистване и дезинфекция. 

12. На служителите, работещи в Центъра за административно обслужване - ет.1, стаи 7, 

10, 12, 16, 16а, както и в Дирекция АТО – Виница, на служителят, изпълняващ дейностите по 

почистване и дезинфекция на работните помещения, както и на служителите в непосредствен 

контакт с граждани, да бъдат осигурени лични предпазни средства – защитни маски за лице, 

латексови ръкавици, препарати за дезинфекция на ръце и кожа, поставяне ограничители на 

отворите на гишетата. 

13. Да се извършва правилна хигиена на ръцете от всички служители съгласно 

инструкциите. 

14. Провеждането на заседания на работни групи, комисии, приемните дни на Кмет, 

заместник-кметове и Гл.архитект, както и други срещи, свързани с участие на външни за 

администрацията лица, да бъде ограничено. 

15. Командироването на служители да се разрешава само при изключителна 

необходимост.  

16. Да се проведе инструктаж по Закона за безопасни условия на труд от служител на 

Направление „Човешки ресурси“ на Дирекция АИО при „Район „Приморски“. 

17. На информационните табла да се поставят, а по служебната електронна поща на 

служителите да се изпратят информационни материали за превантивните мерки и действия. 

18. Санитарните помещения в двете сгради на районната администрация да се 

обезпечат с препарат за измиване на ръце с бактерицидно действие. 

19. Необходимите дезинфекционни препарати (за санитарни помещения) и разтвори на 

спиртна основа (за всяка стая), както и необходимите лични предпазни средства да бъдат 

финансирани от бюджета на Район „Приморски”, като бъдат предоставяни периодично на 

служителите от Ст.експерт „ОПЗН и домакин“ при Дирекция ФССД. 

II. Директорите на ОП ТАСРУД, на ОП „Инвестиционна политика” и на Дирекция „Местни 

данъци” – Община Варна да обезпечат за своя сметка дейностите по изпълнение на настоящата 

заповед относно почистването и дезинфекцията на работните им помещения и прилежащите 

към тях общи части, осигуряване на лични предпазни средства за служителите си. 

III. По смисъла на т.4 „обществени“ са местата, които са достъпни за гражданите и/или 

са предназначени за обществено ползване. 

IV. Мерките да се въведат незабавно. 

V. За неизпълнение на заповедта да бъдат предприети дисциплинарни мерки съгласно 

Кодекса на труда и Закона за държавния служител. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете съгласно 

определените им ресори със Заповед № 178/ 13.05.2021 г. на Кмета на Район „Приморски“, 

Секретаря на Район „Приморски” и директори на дирекции. 

Заповедта да се сведе за изпълнение до: 



- всички служители, посетители и клиенти на районната администрация в двете й 

сгради, на ОП „Инвестиционна политика”, Дирекция „Местни данъци” при Община Варна и ОП 

ТАСРУД; 

- служителите, отговарящи за почистването на двете сгради на Район „Приморски” 

съвместно с ОП „Инвестиционна политика” и Дирекция „Местни данъци” при Община Варна; 

- Управителя на „СИЛА Х“ ЕООД и служителите, охраняващи сградата на районната 

администрация с оглед необходимостта от инструктаж. 

Заповедта да се публикува на електронната страница на района и на входната врата на 

двете сгради на районната администрация. 

Екземпляр от заповедта да се връчи на Секретаря и деловодство - за изпълнение и 

съхранение. 

 

 

 

ПЕТЯ ПРОДАНОВА 

Кмет на Район "Приморски" 

 

 

Съгласували: 

 

Живко Желязков, Секретар на Район „Приморски” 
/Съгл. Заповед №237/ 22.07.2022/ 

 

Десислава Михайлова, Директор на дирекция АИО  

 

Елена Димитранова, Директор на дирекция ФССД  
/съгл. Заповед № 243/ 27.07.2022/ 

 

Изготвил: 

Весела Атанасова, Гл.юрисконсулт 

 

 

 


