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ЗАПОВЕД 

№ РД-01-852 

гр. Главиница, 22.10.2021г. 

 

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-01-856/20.10.2021 г. и Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. 

на Министъра на здравеопазването и усложнената епидемична обстановка в Община 

Главиница 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 22.10.2021г. въвеждам следните противоепидемични мерки в сградата 

на Общинска администрация и Втори административен блок в град Главиница: 

1. На входа на сградата на Общинска администрация гр. Главиница, служителят 

„Дежурен ОбСС“: 

1.1. Да уведоми посетителите за изискването да се извърши дезинфекция на ръцете и 

обувките с поставените за целта дезинфектанти; 

1.2. Да изисква поставянето на защитна маска, която да покрива участъка от основата 

на носа до брадичката. Ако лицето няма защитна маска да му предостави такава; 

1.3. Да замерва температурата на всички граждани и служители при влизането им в 

сградата на администрацията, като да не допуска лица с висока температура и 

симптоми на остри респираторни заболявания; 

1.4. Да допуска граждани единствено за цели, свързани с дейността на общинската 

администрация. 

2. Обслужването на граждани да се извършва на първия етаж на сградата в 

информационния център, като служителите „Дежурен  ОбСС“ да уведомят съответния 

служител, който да обслужи гражданите.  

3. Служителите в Общинска администрация: 

3.1. Да ограничат преките контакти по между си; 

3.2. При среща с граждани, задължително да поставят защитна маска за лице. 

3.3. Всички служители да бъдат с поставена защитна маска за лице извън работните си 

кабинети. 
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4. На входа на сградата на Втори административен блок гр. Главиница, 

отговорният служител: 

4.1. Да уведоми посетителите за изискването да се извърши дезинфекция на ръцете и 

обувките с поставените за целта дезинфектанти; 

4.2. Да изисква поставянето на защитна маска, която да покрива участъка от основата 

на носа до брадичката. Ако лицето няма защитна маска да му предостави такава; 

4.3. Да замерва температурата на всички граждани и служители при влизането им в 

сградата на Втори административен блок, като да не допуска лица с висока 

температура и симптоми на остри респираторни заболявания; 

4.4. Да допуска граждани единствено за цели, свързани с дейността на 

административните структури в сградата; 

4.5. Достъпа да се осъществява по едно лице за определения вид администрация. 

Заповедта влиза в сила от 22.10.2021г. 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

1. Служителите в Общинска администрация и Втори административен блок гр. 

Главиница за сведение и изпълнение. 

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

3. Областния управител на област Силистра за сведение. 

4. Кметове и кметски наместници за сведение. 

5. Директора на РЗИ – гр. 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. 

 

Заповедта може да бъде обжалва в едномесечен срок от публикуването й на интернет 

страницата на община Главиница, пред съответния съд по реда на Административно-

процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

  Сюзан Хасан  п/п 

  /ЗА Кмет на Община Главиница/ 

  Съгл. Заповед № РД-01-798-1/12.10.2021г. 
 

 

 
Изготвил:  

Ш.Осман – ССИ и ГЗ 
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