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ЗАПОВЕД 
 

№ РД-01-251 

гр. Главиница, 02.05.2020 г. 

 

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  
Администрация, във връзка със Заповед №РД-01-179 от 06.04.2020г. изм. със Заповед 
№РД-01-199 от 11.04.2020г., Заповед №РД-01-239 от 26.04.2020г., Заповед №РД-01-248 от 

01.05.2020г. на министъра на здравеопазването, свързана с разпространение на COVID-19 
и Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване 

срока на обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение  

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М : 

 
 

1. Използването на вендинг машини, разположени на територията на община 

Главиница за топли напитки, безалкохолни напитки и храни  при стриктно спазване на 

противоепидемични мерки, като изменям текста на т.1.1. от моя заповед с № РД-01-170 

от 23.03.2020г., както следва:   
 „Посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници включително и 

такива към бензиностанции с изключение на банковите и застрахователните офиси, 

хранителните магазини и аптеките. Всички търговски дейности, неупоменати по-

горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на 
санитарно-хигиенните изисквания.”  

 

2. Достъпа до паркове, градски градини и кътове за отдих в и извън 

населените места на общината при стриктно спазване на противоепидемични мерки, 

като изменям текста на т.1.5. от моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020г., както следва:   
„Във всички населени места в община Главиница посещенията на спортните и 

детски площадки, и други съоръжения на открито и закрито.” 

 
3. Достъпа до пазари на всички търговци при стриктно спазване на 

противоепидемични мерки, като отменям т.5 от моя заповед с № РД-01-197 от 
07.04.2020г. 

„Достъп до пазара имат само регистрирани земеделски производители и 

продавачи на земеделска продукция – зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал.” 
 

4. Организиране на пазари в съставните населени места на общината при 

стриктно спазване на противоепидемични мерки, като отменям т.7 от моя заповед с № 
РД-01-197 от 07.04.2020г. 

„Забранявам провеждането на всякакъв друг вид пазари на територията на 
община Главиница.” 
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5. Кметовете и кметските наместници да създадат организация за 

провеждането на пазари на територията на съответното населено място при 
спазването на следните противоепидемични мерки: 

5.1. Еднопосочно движение на клиентите в рамките на пазара 

5.2. Минимална дистанция от два метра между продавачите 
5.3. Предотвратяване струпването на хора на по-малко от два метра разстояние 

между тях 
5.4. Ползване на предпазни средства от продавачи и клиенти  
5.5. Всеки продавач да осигури предпазване на храните от вторично 

замърсяване при предлагането им. 
 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

 

1. Кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение. 

2. Началника на РУ на МВР гр.Тутракан за сведение и съдействие. 
3. Областния управител на област Силистра за сведение. 

4. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата на 
община Главиница за сведение. 

 

Изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на община Главиница г-н Ашкън 
Салим.  

 
Контрола по изпълнението ще упражнявам лично. 
 

 
 

Неждет Джевдет …../пп/….. 

 Кмет на община Главиница  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Изготвил: 

Ашкън Р. Салим 
Секретар на община Главиница 
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