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ЗАПОВЕД 

№ РД – 01 – 708 

гр. Главиница, 16.11.2020г. 

 

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

администрация, чл. 63 от Закона за здравето, и във връзка с Решение № 673 на 

Министерския съвет от 25 септември 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., 

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. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Заповед № РД-01-655 

/ 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020г., на територията на община Главиница 

въвеждам следните временни противоепидемични мерки: 

 

1. Преустановяват се присъствените занятия в ДГ „Св.Св.Кирил и Методий” 

гр.Главиница и филиалите към нея за периода до 23.11.2020г. вкл. 

 

2. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове/ могат да работят само в 

часовете между 06:00ч. до 23:30ч., като стриктно спазват разпоредените от Министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки. В останалите часове на денонощието се 

допуска само доставки по домовете. 

 

3. Забранява се провеждането на групови събирания и празненства на открито 

и закрито в т.ч. сватби, кръщенета, годежи и др. от частен характер. 

 

4. Забранява се провеждане на семинари и други обществени мероприятия в 

присъствена форма. 

 

5. Забраняват се културни и развлекателни мероприятия /сценични прояви, 

концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство/ и провеждането на 

празници на населени места, сборове, панаири и др. 

 

6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен 

и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито да се 

провеждат без публика.  
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7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни и 

други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат организация за 

контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 

кв.м., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед 

№ РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.  

 

За обекти под 30 кв.м. търговска площ да се допуска само по 1 /едно/ лице за 

обслужване. 

 

Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица 

под 65 – годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13:30 и 16:30 часа. В 

посочените часове се допускат само лица на и над 65 годишна възраст. 

 

Аптеките организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст 

в съответните обекти в часовете между 8:00 и 10:00 часа и 13:30 и 16:30 часа. В 

посочените часове се допускат само лица на и над 65-годишна възраст. 

 

8. Забранява се организирането на екскурзии от всякакво естество. 

 

9. Забранява се организирането на всякакъв вид пазари на открито. 

 

10. Забранява се използването на вендинг автомати, разположени на 

територията на община Главиница за топли напитки, безалкохолни напитки и 

храни. 

 

11. 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 да не се допускат външни лица. Да се извършва ежедневен филтър на 

персонала за оценка на здравния статус на всяко лице. Да не се допускат до работа лица с 

данни за температура, респираторна или чревна инфекция. 

 

12. На всички служители, работници и посетители в Общинска 

администрация и звената към нея / детски градини, кметства, ДСП, ОП „ОИ и КД”, 

читалища/ да се извършва ежедневен филтър за оценка на здравния статус на всяко лице. 

Да не се допускат до работа лица с данни за температура, респираторна или чревна 

инфекция. 

 

13. На открити места е забранено струпването на повече от 4 лица, с 

изключение на членове на семейства. 

 

14. ОП „ОИ и КД” гр.Главиница да извършва ежедневна периодична 

дезинфекция на публичните места в гр.Главиница. 

 

15. Преустановявам провеждането на приемен ден с граждани. 
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16. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата 

заповед, се провеждат съгласно Заповед № РД-01-655 / 13.11.2020 г. на министъра на 

здравеопазването, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със 

Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на министъра на здравеопазването. 

 

17. 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. 

 

18. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед, 

кметовете и кметските наместници да издадат акт за установяване на административно 

нарушение /АУАН/, а за гр.Главиница – г-н Ашкън Салим – секретар на община 

Главиница. 

 

19. г-н Ашкън Салим – секретар на община Главиница да координира 

изпълнението на противоепидемичните мерки на територията на община Главиница. 

 

20. Създавам Оперативно бюро към Общинския кризисен щаб. Оперативното 

бюро да изпълнява следните задачи: 

 

- ежедневно до 08:30 часа да изискват информация от медицинските служители и 

институции на територията на община Главиница за пациенти с положителен PCR тест, 

респираторни или други оплаквания предполагащи заболяване от корона вирус COVID-

19.; 

 

- да набира доброволци за МОБИЛНИЯ ЕКИП за осигуряване на грижа на 

възрастни хора и лица с увреждания; 

 

- МОБИЛНИЯ ЕКИП, заедно със социалните асистенти по населените места на 

Община Главиница, да съдействат на възрастните хора и лица с увреждания, както и на 

други лица потърсили помощ свързана с усложнена епидемичната обстановка. 

 

- Да отговарят на обажданията от ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0800 1 34 34 за коронавирус 

COVID-19. 

  

 

Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД – 01 – 682 от 09.11.2020г.  
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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. Детските градини и училищата за сведение и изпълнение. 

8. РЗИ гр.Силистра за сведение. 

9. Областния управител на област Силистра за сведение. 

10. 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 г-жа Иванка Сярова – зам.-кмет 

„Социални дейности и образование”, началника на РУ „Полиция” гр. Тутракан и 

кметовете и кметските наместници по населените места. 

 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:…….п/п.……….. 

Кмет на Община Главиница 
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