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ЗАПОВЕД 
№ РД-01-701 

гр. Главиница, 07.09.2021г. 

 

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 Административно-

процесуалния кодекс, Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. и Заповед № РД-01-

748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и усложнената епидемична 

обстановка в Община Главиница 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

Считано от 08.09.2021 г. до 30.09.2021г., на територията на Община Главиница 

въвеждам следните временни противоепидемични мерки: 

 

1. Управителите на хранителни магазини да организират дейността си в порядък, 

който не допуска струпване на хора, като преустановят ползването на маси, столове и 

пейки към търговския обект.  

 

2. Забранявам ползването на публични имоти /сгради и открити площи/ за 

провеждане на групови и масови мероприятия. 

 

3. Всички дейности, които не са забранени с настоящата заповед да се 

изпълняват съгласно Заповед №РД-01-748/02.09.2021г. при спазване на 

противоепидемични мерки, съгласно Заповед №РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на 

здравеопазването. 

 

4. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед, 

служителите на РУ на МВР гр. Тутракан да издадат акт за установяване на 

административно нарушение /АУАН/. 
 

5. Заповедта влиза в сила от 08.09.2021г. 
 

6. Копие от настоящата заповед да се предостави срещу подпис на всички 

собственици на търговски обекти на територията на Община Главиница. 

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

 

1. Кметовете и кметски наместници в Община Главиница– за сведение и 

изпълнение. 

2. Жителите на Община Главиница – за сведение и изпълнение. 

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

4. Директора на РЗИ – гр. Силистра за сведение. 
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5. Областния управител на област Силистра за сведение. 

6. 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. 

 

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 / 

 

 

 

 
Изготвил:  

Шабан Вели 

/ ССИ и ГЗ / 
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