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ЗАПОВЕД
№ РД-01-848
гр. Главиница, 21.10.2021г.
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 Административнопроцесуалния кодекс и Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването
Н А Р Е Ж Д А М:
Считано от 21.10.2021г. на територията на Община Главиница въвеждам следните
временни противоепидемични мерки:
1. Преустановявам посещенията в заведенията за хранене и развлечение по смисъла на
чл.124 от Закона за туризма /ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни
заведения, кафе-сладкарници и барове/ и провеждането на семинари, обучения, събори,
фолклорни инициативи, концерти и др.
Ограничението не се налага при следните условия:
- 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са
ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат
от проведено преди влизане в обекта изследване, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед №
РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването и
- Ръководителят на обекта/ организаторът на мероприятието е взел решение и е
създал необходимата организация за допускане до обекта, само на лица които:
o са ваксинирани или преболедували, удостоверено с валидни документи за
ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването или
o представят отрицателен тест до 72 часа преди влизане в обекта/
мероприятието изследване по метода на полимерно верижна реакция за
COVID-19 или бърз антигенен тест /до 48 часа преди влизане в
обекта/мероприятието/, удостоверено с валиден документ съгласно Заповед
№ РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването
o горепосочените условия не се прилагат по отношение на лица до 18
годишна възраст.
2. Забранявам ползването на публични имоти /сгради и открити площи/ за провеждане на
групови и масови мероприятия.
3. Всички собственици на хранителни магазини, търговски и други обекти, които
предоставят услуги на гражданите, да създадат организация за контрол на броя на
клиентите в съответния обект, като не допускат лица без поставена защитна маска за
лице, покриваща участъка от брадичката до носа и не повече от 1 човек на 8 кв.м.
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4. На пазарите да не се допускат повече от 1 човек на 8 кв.м. и да се спазва дистанция от
най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят
защитна маска за лице.
5. Директорите на училища и детски градини да предприемат всички мерки, съгласно
Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването.
6. Провеждането на събирания от частен характер /кръщенето, сватби и др./ се допуска с
участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.
7. Всички дейности, които не са забранени с настоящата заповед да се изпълняват
съгласно Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването при
спазване на противоепидемични мерки, съгласно Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г.
на министъра на здравеопазването.
8. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед,
служителите на РУ на МВР гр. Тутракан да издадат акт за установяване на
административно нарушение /АУАН/.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кметовете на кметства и
кметски наместници и началника на РУ гр. Тутракан.
Заповедта да 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. Директори на училища и детски градини - за сведение и изпълнение.
5. Читалища - за сведение и изпълнение.
6. Директора на РЗИ – гр. Силистра за сведение.
7. Областния управител на област Силистра за сведение.
8. 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 влиза в сила от 21.10.2021г.
Заповедта може да бъде обжалва в едномесечен срок от публикуването й на интернет
страницата на община Главиница, пред съответния съд по реда на Административнопроцесуалния 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

