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ЗАПОВЕД 

№ РД – 01 – 673 

гр. Главиница, 03.11.2020г. 

 

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-01-626 

/ 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-209/28.10.2020г. на 

РЗИ гр.Силистра и усложняващата се епидемична обстановка в Община Главиница 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 03.11.2020 г. до 12.11.2020г., на територията на община Главиница 

въвеждам следните временни противоепидемични мерки: 

 

1. Забраняват се посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и 

други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. 

 

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

обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове/ да осигурят физическа 

дистанция от 1,5 метра между облегалките на столовете от две съседни маси, както и 

недопускане повече от 6 човека на една маса в заведения за хранене, при стриктно 

спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-

609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването. Изключение от задължителното 

носене на защитна маска за лице /кърпа, шал, цял шлем и др./ в местата за хранене 

/ресторанти, питейни заведения, кафенета и др./ се допуска само за клиентите, но 

задължително се прилага от персонала. 

 

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 конгресно-конферентни мероприятия, 

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/. 

 

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. 

До 10:00 ч. да се обслужват само клиенти до 65 год. възраст. 

Да не се допуска употреба на приспособления, закриващи устата и носа, 

неотговарящи на изискванията, като напр. пластмасови приспособления за уста.  

 

8. Забранява се провеждането на празници на населени места, сборове, 

панаири и др. 

 

9. Забранява се организирането на екскурзии от всякакво естество. 

 

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

 

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 публични места е забранено събиране на повече от 2 лица на едно 

място. 

 

14. Преустановявам провеждането на приемен ден с граждани. 

 

15. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата 

заповед, се провеждат съгласно Заповед № РД-01-626 / 27.10.2020 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. 

 

16. Контрол за изпълнението на мерките в настоящата заповед по населените 

места да се извършва от РУ „Полиция” в гр.Тутракан. 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. 
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Настоящата заповед отменя моя Заповед № РД – 01 – 659 от 28.10.2020г.  

 

 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

1. Кметове и кметски наместници. 

2. Областния управител на област Силистра за сведение. 

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

4. Центровете, предоставящи на социални услуги. 

5. Общинските предприятия. 

6. Домашен социален патронаж. 

7. Читалища. 

8. Детските градини и училищата. 

9. РЗИ гр.Силистра 

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 по възлагам на началника на РУ „Полиция” 

гр. Тутракан. 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:………п/п…..……….. 

Кмет на Община Главиница 
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