ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗАПОВЕД
№ РД – 01 - 529
гр. Главиница, 01.09.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 609 на
Министерския съвет от 28 август 2020 за удължаване на срока на обявената с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в
Република България, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г.
и Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на
Министерския съвет от 15 юли 2020г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли
2020г., и Заповед № РД-01-489 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
Считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020г., на територията на община Главиница
въвеждам следните временни противоепидемични мерки:
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на
предучилищното и училищното образование да се възобновят. Учебният процес да се
организира и провежда в съответствие с изготвени от Министерство на образованието и
науката и Министерство на здравеопазването „Насоки за работа на системата на
предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията
на COVID-19”.
2. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други
обществени мероприятия могат се препоръчва да се провеждат в неприсъствена
/дистанционна форма/, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата
до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при
спазване на условията на т.8 от настоящата заповед.
3. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, сценични прояви,
концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от
юридически и физически лица/ могат да се организират и провеждат при заетост на
местата до 50 % от общия капацитет на закрито и открито / в т.ч. читалища, детски
комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти и други/ при спазване на
физическа дистанция от 1,5м., при спазване на условията на т.8 от настоящата заповед.
4. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен
и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито да се провеждат без
публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000
души, при заетост на местата не повече от 50 % при спазване на физическа дистанция от
1,5 м., при спазване на условията на т.8 от настоящата заповед.
5. Посещенията в дискотеки, нощни барове и други подобни нощни заведения
за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от
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един човек на квадратен метър от общия капацитет, при спазване на при спазване на
условията на т.8 от настоящата заповед.
6. Групови празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, балове, кръщенета,
концерти и други празненства/, се организират при спазване на физическа дистанция от
1,5м., при спазване на условията на т.8 от настоящата заповед.
7. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги –
„Център за социална рехабилитация и интеграция” с.Сокол и такива за социални услуги
от резидентен тип – „Комплекс за социални услуги” гр.Главиница и „ЦНСТ” – с.Малък
Преславец се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на
директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и
представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма
признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични
мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните
органи при осъществяване на контролната им дейност.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед,
се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №
РД-01-487 от 31.08.2020г. на министъра на здравеопазването.
Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД – 01 – 482 от 05.08.2020г.
Заповедта да се сведе до знанието на:
1. Кметове и кметски наместници.
2. Областния управител на област Силистра за сведение.
3. Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и съдействие.
4. Центровете, предоставящи на социални услуги.
5. Общинските предприятия.
6. Домашен социален патронаж.
7. Детските градини и училищата.
8. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата и на
информационното табло на входа на сградата на община Главиница за
сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта по възлагам на Секретаря на Община
Главиница и на началника на РУ „Полиция“ – Тутракан.

Неждет Джевдет:………п/п …..………..
Кмет на Община Главиница
Изготвил: Ш.Осман – ССИ и ГЗ
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ЗАПОВЕД
№ РД-01- 528
гр. Главиница, 01.09.2020г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 609 на
Министерския съвет от 28 август 2020 за удължаване на срока на обявената с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в
Република България, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г.
и Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на
Министерския съвет от 15 юли 2020г. и Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли
2020г., и Заповед № РД-01-487 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването,
Н А Р Е Ж Д А М:
Считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020г., на територията на община Главиница
въвеждам следните временни противоепидемични мерки:
1. В сградата и работните помещения на Общинска администрация –
Главиница:
1.1. Да се провежда дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1
на Заповед № РД – 01 – 487 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването;
1.2. Да не се допускат до работните помещения лица с прояви на остри
респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане и други),
като за целта контролът да се осъществява от дежурния към ОбщСС към Община
Главиница при пропускането на гражданите на входа на сградата;
1.3. Да се извърши инструктаж на служителите за правилната хигиена на
ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 на Заповед № РД – 01 – 487 / 31.08.2020 г.
на министъра на здравеопазването и да се осигури сапун и вода и дезинфектант;
1.4. Да се осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;
1.5. Да се осигурят лични предпазни средства на персонала / защитна маска за
лице, шлем, ръкавици и др./;
1.6. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по –
малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или
предпазен шлем. Изключение се допуска обслужването на граждани без защитна маска
или предпазен шлем в кабинети с осигурена механична преграда от стъкло или друг
прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които
предоставят услуги на гражданите прилагат противоепидемични мерки, съгласно
заповед № РД – 01 – 487 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.
3. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т.ч.
транспортни средства за обществен превоз, здравни кабинети, аптеки, административни
учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски
обекти, църкви, храмове и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за
еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата
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(в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение №
3 на заповед № РД – 01 – 487 / 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.
4. Изключение от т.3 от заповедта се допуска за клиентите в местата за хранене и
в питейните заведения, за спортуващите на закрито за времето на физическа дейност и
участници в конгресно-конферентни мероприятия, пресконференции и семинари по време
на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5м. от останалите участници.
5. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна
употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т. ч. кърпа, шал, шлем и др.)
на всички открити обществени места, е препоръчително.
6. Противоепидемичната мярка за спазване на дистанция от най-малко 1.5 м
разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за
всички лица, които се намират на открити обществени места (в т. ч. паркове, улици,
автобусни спирки).
7. Противоепидемичните мерки по т.1 от настоящата заповед да се реализират
в следните обществени обекти:
- Административен блок № 2, гр.Главиница, ул. „Витоша” № 46;
- Поликлиника в гр.Главиница, ул. „Оборище” № 45;
- Кметствата и кметските наместничества;
- Центровете, предоставящи на социални услуги;
- Общинските предприятия;
- Домашен социален патронаж;
- Детските градини и училищата;
- в други обществени сгради.
Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД-01-469/01.08.2020г.
Заповедта да се сведе до знанието на:
1. Служители на Общинска администрация гр.Главиница.
2. Областния управител на област Силистра за сведение.
3. Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и съдействие.
4. Кметове и кметски наместници.
5. Центровете, предоставящи на социални услуги.
6. Общинските предприятия.
7. Домашен социален патронаж.
8. Детските градини и училищата.
9. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата и на
информационното табло на входа на сградата на община Главиница за сведение
и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта по т. 1 възлагам на Секретаря на Община
Главиница и на дежурния към ОбщСС, а по т. 2 и т. 6 - на началника на РУ „Полиция“ –
Тутракан
Неждет Джевдет:………п/п …..………..
Кмет на Община Главиница
Изготвил: Ш.Осман – ССИ и ГЗ
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