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 З  А  П  О  В  Е  Д  

№ ОА-237 

София 18.10.2021 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), във връзка с 

удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на 

Република България, свързана с епидемичното разпространението нa COVID—19 и 

съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, 

считано от 1 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. с Решение №629 от 26 август 

2021 г. на Министерския съвет и Заповед №РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на 

здравеопазването 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки в Областна 

администрация на Софийска област, считано от 18.10.2021 г. до 30.11.2021 г.: 

I. Обслужването на граждани да се извършва единствено на партерен етаж в 
сградата на областната администрация. Служителите, дежурни по ОМП 
уведомяват институциите в сградата, освен Областна администрация на 
Софийска област при наличие на чакащи граждани. При предоставяне на 
услуги на гражданите се създава организация за контрол на броя на 
посетителите на партерния етаж, като не се допускат повече от 1 човек на 8 кв. 
м. 

II. Задължително се измерва температурата на всички влизащи в сградата на 

областната администрация. Не се допускат в сградата и до работните 

помещения лица с прояви на остри респираторни болести (повишена 

температура, кашлица, хрема и други). Служителите, дежурни по ОМП 

извършват проверка на температурата на всички лица, влизащи в сградата на 

областната администрация, в т. ч. служители и граждани. 

III. Не се допускат в сградата на областната администрация и до работните 
помещения лица без защитна маска за еднократна или многократна употреба за 
лице. 

IV. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. 

V. Не се допуска използването на асансьора на повече от две лица. 

VI. Отменя се провеждането на присъствени заседания на областни съвети и 
комисии и други мероприятия, освен в случаите, когато 100% от 
присъстващите са ваксинирани или преболедували COVID 19 или разполагат с 
отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди провеждане на 



 

София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,  
                      e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.bg     

 

заседанието/започване на мероприятието изследване по метода на полимеразно 
верижна реакция за COVID 19, удостоверено с валидни документи за 
ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №РД-01-645 
от 28.07.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

VII. Всички служители на Областна администрация на Софийска област са длъжни: 

1.  да извършват ежедневно периодична дезинфекция на работното си 

помещение, в т.ч. бюра, дръжки на врати и прозорци, ключове за осветление, 

стационарни апарати и други често докосвани повърхности; 

2. да извършват често миене на ръцете; 

VIII. Директорът на дирекция АПОФУС при Областна администрация на Софийска 

област организира осигуряването на необходимото количество сапуни и 

дезинфектанти за всички административни звена на областната администрация, 

включително на партерния етаж и Центъра за административно обслужване. 

IX. Хигиенистките в Областна администрация на Софийска област са длъжни да 

извършват ежедневно периодична дезинфекция на всички повърхности, свързани с 

поток на хора, както и често докосвани повърхности - подове, дръжки на врати, 

прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьора, парапети, гише в Центъра за 

административно обслужване на партерния етаж, мивки, кранове, тоалетни чинии и 

други често докосвани повърхности; 

X. Отменят се приемните дни на областния управител и заместник областните 

управители за граждани. 

Заповедта влиза в сила от 18.10.2021 г. и отменя моя Заповед №ОА-

198/20.08.2021 г., изменена с моя Заповед №ОА-204/31.08.2021 г. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички длъжностни лица в Областна 
администрация на Софийска област и всички институции, находящи се в 
административната сграда на областната администрация с адрес гр. София, бул. 
„Витоша“ №6 за сведение и изпълнение, както и да се публикува на страница на 
Областната администрация на Софийска област. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Главния секретар на 
Областна администрация на Софийска област. 

 

 
 
 
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ  /П/ 
 
Областен управител 
на Софийска област 
 

 

 

 

 

 

 

 


