
         СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 
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З А П О В Е Д 

РНИ20-РД09-399/26.11.2020 г. 

 

На основание чл. 46, ал.1,  т. 7, т.11 и т.12 от Закона местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14 от „Устройствен правилник на район „Нови Искър“ и във връзка с  

Решения на Министерски съвет за обявяване и удължаване на извънредна епидемична 

обстановка, с цел недопускане разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov 

(COVID-19) и в изпълнение на Заповед № РД-01-675/25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. В работните помещения на районната администрация и в сградите на кметствата към 

район „Нови Искър“ да се провеждат следните противоепидемични мерки: 

- Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (до 4 пъти дневно) на всички 

повърхности; 

- Редовно проветряване на помещенията; 

- Спазване на добра лична хигиена от служителите чрез измиване и дезинфекциране на 

ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване; 

- Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете; 

- Осигуряване в работните помещения на дезинфектант, а в тоалетните помещения на 

сапун; 

- Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести 

/повишена температура, кашлица, хрема, затруднено дишане, загуба на обонянието, 

нарушение или загуба на вкуса и други/; 

- Спазване на физическа дистанция – най-малко от 1,5 м; 

- Ограничаване на пряк контакт с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод 

административната дейност и обслужването; 

- Използване /носене/ от служителите на осигурените лични предпазни средства /защитна 

маска, шлем, ръкавици и др./. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо 

растояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или 

предпазен шлем. По изключение се допуска обслужването на граждани без защитна маска 

за лице или предпазен шлем, когато в помещенията има осигурени прегради от стъкло или 

друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция. 

- Поставяне на дезинфектант на входовете на обектите; 

- Поставяне на информационни табели за спазване на физическа дистанция от най-малко 

1,5 м. между потребителите на услуги, предоставяни от район „Нови Искър“, хигиена на 

ръцете и носене на защитни маски на лицето /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ при посещение 

на съответния обект – районната администрация или съответното кметство; 

- Ограничаване използването на асансьор в сградата на районната администрация; 

- Ограничаване на несъществени контакти на работните места – събирането на служители 

без необходимост. При необходимост от провеждане на срещи, дискусии, консултации и 

др. между повече служители или служители от различни отдели, същите да се извършват в 

заседателната зала на района при спазване на всички въведени мерки – дистанция, носене 

на предпазни средства и др.  

- При изпълнение на служебни задължения на открити обществени места, на които има 

струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., 
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служителите са длъжни да имат поставена маска за лице за еднократна или многократна 

употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, 

които се използван съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването. 

 

2. Всички лица, които се намират в работните помещения, са длъжни да имат поставена 

защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство 

покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, съгласно инструкцията за носене 

на маска издадени от Министерство на здравеопазването. 

 

3. Временно да се преустанови приемът на граждани от всички отдели в район „Нови 

Искър“, както и приемът на кмета, с изключение на Фронт-офиса /Центъра за 

административно обслужване/, ГРАО и каса.  

Да се използват информационните и комуникационни технологии /служебни телефони и 

ел. пощи/, в случай че се налага консултация на граждани от служителите в отделите. 

 

Настоящата заповед е в сила от подписването й до отмяна на обявената извънредна 

епидемична обстановка и отменя моя заповед № РНИ20-РД09-362/22.10.2020 г. 

 

Същата да се сведе до знанието, чрез АИСРНИ, на всички зам.-кметове, кметове на 

кметства, секретар на район, началник-отдели - за сведение и изпълнение, а те от своя 

страна да я сведат до знанието на служителите в поверените им структури на районната 

администрация – за изпълнение. 

 

Настоящата заповед да се публикува на сайта на район „Нови Искър“ www.novi-iskar.bg . 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на район „Нови Искър“. 

 

 

                                                                       
                                                                 ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА   ......../п/....      

                                                                 КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДеТ 

 

Заповедта се издава в 1 екземпляр -  разпространява се чрез АИСРНИ. 

http://www.novi-iskar.bg/

