РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч
ЗАПОВЕД
№ РД - 04 - 164
гр.Ловеч, 29.10.2020 г.
На основание чл.3, ал.3, т.1, ал.4 и чл.27 от Устройствения правилник на
Областните дирекции “Земеделие”, чл.73 от Административно процесуалния кодекс и
съгласно Заповед № РД-01-186/27.10.2020 г. на Директора на Регионална здравна
инспекция Ловеч , Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването
и писмо изх.№ РД-03-311/188/28.10.2020 г. на Областен управител на област Ловеч за
въвеждане на противоепидемични мерки с цел опазване здравето на населението
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Преустановяват се организирани събития /семинари, конференции и др./ на
закрито до 15.11.2020 г. включително.
2. Задължително носене на защитни маски за лице от служителите в
администрацията по време на работа при невъзможност за осигуряване на физическа
дистанция от 1,5 м между служителите/работещите.
3. Въвеждане на учестена дезинфекция на административните помещения
минимум 4 пъти на ден.
4. Задължително носене на защитни маски за лице от граждани, посетители и
потребители на административни услуги.
5. Да не се допуска струпване на чакащи граждани пред административните
помещения без защитни маски, които покриват устата и носа.
Директор на Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие“ Ловеч и Началниците на
Общинските служби по земеделие да организират прилагане на горните
противоепидемични мерки и контролират за спазването им при изпълнение на
административните функции на Общинските служби по земеделие /ОСЗ/ с цел бързо и
безпрепятствено обслужване на граждани и юридически лица и опазване здравето на
служителите и гражданите.
Настоящата заповед да се оповести чрез поставяне на информационните табла на
Областна дирекция „Земеделие“ гр.Ловеч, Общинските служби по земеделие и
изнесените работни места, както и на интернет страницата на ОД”Земеделие” Ловеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Мария
Димитрова – главен секретар в Областна дирекция „Земеделие“ гр.Ловеч.
Заповедта да се връчи на Директор на Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие“
Ловеч и на началниците на ОСЗ за сведение и изпълнение.
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