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ЗАПОВЕД 

 

№З-20-179/25.03.2020 г. 

                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната 

администрация, във връзка с обявеното с решение на Народното събрание на Република 

България от 13.03.2020г.  извънредно положение в страната поради пандемията с COVID-

19   

НАРЕЖДАМ: 

 

 

1.  В помощ на лежащо болни, трудноподвижни, самотно живеещи лица от гр. 

Попово, които нямат близки на територията на гр. Попово да се извършва услуга 

по  закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства до 

отмяната на извънредното положение в страната. 

2. Услугата да се  извършва  от Звено „Заведение за социални услуги“ към Община 

Попово. 

3. Закупуването на хранителни продукти и лекарства да се извършва със средства на 

Заявителя на услугата. 

4. Желаещите да се възползват от услугата да подават своите заявки от 8.00ч.-до 

16.00ч. всеки работен ден на телефони 0888908408 или 0608/40238, на които 

заявките да се приемат от социални работници към Звено „Заведение за социални 

услуги“. При приемане на заявките социалните работници да изискват трите имена 

на заявителя и точния му адрес. 

5. Подадените заявки да се извършват най-късно следващия работен ден. В рамките 

на деня, в който е подадена заявката лицето да бъде посетено от служител на 

Домашен патронаж, който да предявява на заявителя заявката за  подпис и се 

осигуряват средствата от заявителя за изпълнение на поръчката.   

6. За всяка извършена покупка, на лицето да се предоставя касов бон и да се връща 

остатъка от предоставените парични средства. 

7. Контролът  по изпълнението  на заповедта възлагам на  Адалет Исмаилова-

Управител  на Звено „Заведение за социални услуги“  в Община Попово. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на  заинтересованите, за сведение и изпълнение. 

 

 

Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 


