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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ЗАПОВЕД № РД-179 
ГР. Бургас, 01.10.2020 г.

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 5 и чл.21 от Правилника за устройство и дейността 
на регионалните инспекции по околната среда и водите и Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. 
на Министъра на здравеопазването *

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидимични мерки на територията на РИОСВ-Бургас, 
считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1. При необходимост да се организира дистанционна форма на работа за служителите, 
които попадат в рисковите групи.

2. В РИОС В-Бургас редовно да се провеждат следните противоепидемични мерки:

• редовна дезинфекция и проветряване на помещенията, съгласно Приложение 
№1 на Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г.;

• инструктаж за спазване на лична хигиена на пресонала, съгласно Приложение 
№2 на Заповед № № РД-01-548/30.09.2020 г.;

• недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни 
заболявалия (повишена температура, кашлица, хрема и други);

• физическата дистанция между лицата да е най-малко от 1,5 м.;

• да се осигурят лични предпазни средства на служителите в зависимост от 
спецификата на работа и оценка на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, 
ръкавици и др.)

3. При непосредствено обслужване на граждани, при проверки на място, изискващо 
разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или 
предпазен шлем. При възможност на фронт офиса да бъде осигурена механична преграда от 
материал позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
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4. Всички лица, които се намират в сградата на РИОСВ-Бургас са длъжни да имат 
поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго 
средство, покриващо носа и устата (в т.т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват 
съгласно препоръките в Приложение №3 на Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г.

5. Ред за подаване и получаване на документи:

—  Подаването на документи в РИОСВ-Бургас, да става само чрез „Български 
пощи” ЕАД, по куриер, по електронна поща и комуникатор (от други държавни институции);

— Подаването на документи може да става по изключение в инспекцията, като 
същите се оставят върху поставена за целта маса в предверието на фронт-офиса, без пряк 
контакт на външни лица със служители;

— Определям до отмяната на извънредната епидемилогична обстановка в 
страната работно време на фронт-офиса на инспекцията да бъде от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 
13:00 ч. до 17:00 ч., с цел дезинфекция и обработка на постъпилите документи;

— Служител, отговарящ за филтъра на входа, да бъде снабден с лични препазни 
средстваи да занася получения документ в администрацията за по-нататъшна обработка;

— Постъпилите документи се обработват, като се сканират и се качват в 
деловодна програма за насочване за изпълнение от служител, снабден с лични предпазни 
средства и при спазване на противоепидемологичните мерки;

— Изготвени документи (писма, становища, решения разрешителни и т.н.) се 
подписват, извеждат и изпращат само по поща, включително по куриер, електронна поща и 
по комуникатор за други държавни институции;

— Даването на информация за текущи преписки да става само на обявен от 
заявителя на услугата или подателя телефон или електронен адрес за обратна връзка;

— Консултации да се дават устно по телефона и писмено по поща, включително 
електронна;

Заповедта да бъде сведена до знанието на всички служители за сведение и 
изпълнение.

Настоящата заповед отменя Заповед № РД-170/15.09.2020 г. на директора на РИОСВ-

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директорите на 
дирекции и началници на отдели в РИОСВ-Бургас.

Бургас.
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