ЗАПОВЕД
№ РД - 09 – 226 от 15.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1,т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с Решение на Народното събрание за обяване на
извънредно положение (Обн. в ДВ бр. 22 от 13.03.2020г.)

1. НАРЕЖДАМ:

1.1. От 16.03.2020г. до второ нареждане да се създадат МОБИЛНИ ЕКИПИ за
административно обслужване на гражданите и социална взаимопомощ със следните
правомощия и административен капацитет:
1.1.1. Мобилен екип за административно обслужване с координатор Антон Атанасов ,
директор на Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване
на населението и ОМП “
1.1.2. Мобилен екип за социална взаимопомощ с координатор Петко Минчев, главен
експерт “Социални дейности “ в Община Чирпан и членове:
Пенка Танева, директор на Дирекция “ Социално подпомагане” гр. Чирпан;
Ваня Петрова, управител на “ Център за обществена подкрепа” гр. Чирпан
1.1.3. Обхват на дейността на Мобилния екип за административно обслужване:
-

всички административни услуги в Община Чирпан и държавните институции
БТ, ДСП;

1.1.4. Обхват на дейността на Мобилния екип за социална взаимопомощ:
-

връзка с личните лекари и изпълнение на рецепти;

-

купуване и доставка на хранителни продукти и стоки от първа необходимост;

-

други според необходимостта от помощ

1.1.5. Потребители: всички граждани на територията на община Чирпан, които са:
с решения на ТЕЛК, на възраст над 65 години, млади родители с деца до 3
годишна възраст, родители на деца със СОП или граждани в условията на други
обстоятелства, които ограничават свободното им движение.

1.2. Координаторите и директорите на Дирекция “ Социално подпомагане” гр. Чирпан и
“ Център за обществена подкрепа” гр. Чирпан да:
1.2.1. определят членовете на мобилните екипи от страна на съответната структура;
1.2.2. да обезпечат членовете на Мобилните екипи със защитни облекла и лични
предпазни средства;
1.2.3. да координират правила за обслужване на гражданите и критерии за оценка на
всеки сличай;
1.2.4. да определят телефони за връзка на гражданите с Мобилните екипи.

1.3. На всички членове на Мобилните екипи да се издадат удостоверения за
легитимност в мокър печат на Община Чирпан и подпис на заместник- кмета Румен
Тунанов.

1.4. Всички желаещи да се включат в доброволческа дейност към Мобилните екипи да
се свържат с координаторите Антон Атанасов и Петко Минчев за получаване на
указания и удостоверения за легитимност.

Контрол по изпълнение на Заповедта да се осъществява от Марияна Кривошапкова
заместник - кмет на община Чирпан и Румен Тунанов, заместник- кмет на община
Чирпан.
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