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ЗАПОВЕД 
№ РД-01-680 

гр. Главиница, 25.08.2021г. 

 

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-01-646/29.07.2021 г. и Заповед № РД-01-

646/29.07.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 на Министъра на 

здравеопазването и усложнената епидемична обстановка в с. Падина 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Считано от 25.08.2021 г. до 03.09.2021г., на територията на с. Падина въвеждам 

следните временни противоепидемични мерки: 

 

1. Преустановявам посещенията в заведения за хранене и развлечения. 

 

2. Преустановявам дейността на хранителните магазини до предоставяне на 

отрицателен тест за COVID-19 на работещия персонал. Персоналът следва да представи 

отрицателен тест на всеки 72 часа на Кмета на село Падина, който да уведоми 

служителите на РУ на МВР гр. Тутракан и Секретаря на Община Главиница. 

 

3. В търговската площ на хранителните магазини да се допуска само по 1 

/едно/ лице за обслужване при спазване на всички противоепидемични мерки. 

  

4. Забранява се използването на местата за сядане пред и в хранителните 

магазини.  

 

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

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

 

6. Забранява се събирането на повече от 2 /две/ лица на открито. 

 

7. Забранява се достъпа до: 

a. паркове за активни занимания и отдих; 

b. ловни хижи, с цел събирания на повече от 2 /две/ лица; 

c. местата за масови увеселения и тържества. 

 

8. Да се осигурят защитни маски за населението, като Кмета на населеното място 

да организира раздаването им. 

 

9. Да се извърши дезинфекция на публичните места на територията на с. 

Падина. 

 

10. В сградата на кметството да се допуска по 1 /едно/ лице за обслужване. 
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11. Служителят на Български пощи ЕАД да организира раздаването на 

пенсиите, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, наложени със 

Заповед на министъра на здравеопазването. 

 

12. При неспазване на противоепидемичните мерки в настоящата заповед, 

служителите на РУ на МВР гр. Тутракан да издадат акт за установяване на 

административно нарушение /АУАН/. 
 

13. Заповедта влиза в сила от 25.08.2021г. 
 

14. Копие от настоящата заповед да се предостави срещу подпис на всички 

собственици на търговски обекти на територията на с. Падина. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

 

1. Кмета на с. Падина– за сведение и изпълнение. 

2. Жителите на с. Падина – за сведение и изпълнение. 

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

4. Директора на РЗИ – гр. Силистра за сведение. 

5. Областния управител на област 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. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община 

Главиница. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на община Главиница, пред съответния съд по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

 

 

 

Неждет Джевдет  п/п 

/ Кмет на община Главиница / 

 

 

 

 
Изготвил:  

Шабан Вели 

/ ССИ и ГЗ / 
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