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ЗАПОВЕД 

№ РД – 01- 378 

гр. Главиница, 29.04.2021г. 

 

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

администрация, чл. 63 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от 

Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Решение № 395 на Министерския 

съвет от 28 април 2021г. за удължаване 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., Решение 

№418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет 

от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г., Решение № 

609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерски съвет от 

25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. и 

Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021г. и Заповед № РД-01-

274/29.04.2021 г. на министъра на здравеопазването 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021г., на територията на община Главиница 

въвеждам следните временни противоепидемични мерки: 

1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват търговски, административни и други обекти, които предоставят услуги на 

гражданите, и чиято дейност не е преустановена със заповед, създават организация за 

контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 

8 кв.м. 

2. На всички пазари посетителите да спазват физическа дистанция от най - 

малко 1,5 м. помежду си, при спазване на еднопосочно движение. Работещите, клиенти 

и посетители на пазара са длъжни да носят защитна маска за лице, покриващи носа и 

устата. 

3. Всички звена към Община Главиница /кметства, ДСП, ОП „ОИ и КД”, 

читалища/ да изготвят инструкции за противоепидемични мерки за сградата и 

помещенията в условията на извънредна епидемична обстановка, съгласно Заповед № РД-

01-273/29.04.2021г. на министъра на здравеопазването. Да извършват ежедневна 

дезинфекция на работни и общи помещения в сградите. 

4. Във всички социални услуги на територията на Община Главиница се 

допускат външни лица по преценка на управителя, 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 контролни органи, осъществяващи дейността си. 

5. В сградата на Общинска администрация гр.Главиница, обслужването на 

граждани да се извършва на първия етаж. 

6. На всички служители, работници и посетители в Общинска 

администрация и звената към нея /кметства, ДСП, ОП „ОИ и КД”, читалища/ да се 

извършва ежедневен филтър за оценка на здравния статус на всяко лице. Да не се 
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допускат до работа лица с данни за температура, респираторна или чревна 

инфекция. 

7. ОП „ОИ и КД” гр. Главиница да извършва периодична дезинфекция на 

публичните места в гр. Главиница. 

8. Преустановявам провеждането на приемен ден с граждани. 

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата 

заповед, се изпълняват съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021г. на министъра на 

здравеопазването, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

Заповед № РД-01-273/29.04.2021г. на министъра на здравеопазването. 

10. Контрол за изпълнението на мерките в настоящата заповед по 

населените места да се извършва от РУ „Полиция” в гр. Тутракан и кметовете и 

кметските наместници по населените места. Екземпляр от настоящата заповед да се 

връчи срещу подпис на всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други 

обекти, които предоставят услуги на гражданите. 

11. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед, 

кметовете и кметските наместници да издадат акт за установяване на административно 

нарушение /АУАН/. 
12. Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД – 01 – 280 от 09.04.2021г. 

 

Заповедта влиза в сила от 01.05.2021г. 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

1. Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и изпълнение. 

2. Кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение. 

3. Центровете, предоставящи на социални услуги за сведение и изпълнение. 

4. Общинските предприятия за сведение и изпълнение. 

5. Домашен социален патронаж за сведение и изпълнение. 

6. Читалища за сведение и изпълнение. 

7. РЗИ гр. Силистра за сведение. 

8. Областния управител на област Силистра за сведение. 

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 възлагам на Секретаря на Община 

Главиница, кметове на кметства и кметски наместници и на началника на РУ „Полиция“ – 

Тутракан. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на община Главиница, пред съответния съд по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

Неждет Джевдет     п/п 

Кмет на община Главиница   
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