ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ЗАПОВЕД
№ РД-01-262
гр. Главиница, 11.05.2020 г.
На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
Администрация, във връзка със Заповед №РД-01-256 от 11.05.2020г. 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

НАРЕЖДАМ:
1. Отменям т.1.6. от I. на моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020г., изм. и допл. със
Заповед №РД-01-188 от 30.03.2020г., Заповед №РД-01-197 от 07.04.2020г., Заповед №РД-01251 от 02.05.2020г., Заповед №РД-01-252 от 04.05.2020г. и Заповед №РД-01-258 от
05.05.2020г..
2. Изменям т.1.2. от I. на моя заповед с № РД-01-170 от 23.03.2020г., изм. и допл. със
Заповед №РД-01-188 от 30.03.2020г., Заповед №РД-01-197 от 07.04.2020г., Заповед №РД-01251 от 02.05.2020г., Заповед №РД-01-252 от 04.05.2020г. и Заповед №РД-01-258 от
05.05.2020г., както следва:
„Провеждането на всякакъв вид масови спортни мероприятия.”
3. Допускам:
2.1 Посещения на библиотеки, при спазване на изискването за социална дистанция и
на всички противоепидемични мерки;
2.2 Провеждане на културни събития – концерти и други сценични прояви на сцени на
открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при
спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;
2.3 Изпълнението на автобусните линии от общинската транспортна схема.
Заповедта влиза в сила от 11.05.2020г.
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 ……………….
Кмет на община Главиница
Изготвил:
Ашкън Р. Салим
Секретар на община Главиница
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