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З А П О В Е Д 

№ РД – 01 - 714 

гр. Главиница,  20.11.2020г. 

  

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-01-655 

/ 13.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД-01-221/11.11.2020г. на 

РЗИ град Силистра  

 

 

 Н А Р Е Ж Д А М : 

 

1. Дежурният по ОбСС в Общинска администрация град Главиница: 

- да замерва температурата на всички граждани и служители при влизането им в 

сграда на администрацията, като да не допускат лица с висока температура и симптоми на 

COVID-19. 

- да допуска граждани единствено за цели свързани с дейността на администрацията 

и след установена връзка със служителя, към който се отнасят; 

- да регистрира сигнали на ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН 0800 1 34 34 и да предоставя 

информацията на членовете на Оперативното бюро. 

2. Отдел „ГРАО“ да обслужва граждани само в кабинет №108, в който има 

изграден параван. 

3. Служителите в Общинска администрация: 

- да ограничат преките контакти по между си; 

- от отделите, в които е възможно да се заместват без да нарушат работния процес, 

да излязат в отпуск; 

4. Във Втори административен блок и Градската поликлиника да се осигурят лица, 

които да създадат пропускателен режим и недопускане струпването на хора, като замерват 

температурата на посетителите. Да не допускат посетители с висока температура и 

симптоми на COVID-19. 

5. Кметовете и кметските наместници: 

- да разпространят съобщение с номера на ГОРEЩАТА ЛИНИЯ – 0800 1 34 34 
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- да разпространят съобщение, в което да информират местното население, че 

заплащането на данъчните задължения ще се извършва само по населените места. В 

Общинска администрация ще се обслужват само жители на град Главиница и други 

услуги, свързани с местните данъци и такси. 

 

Заповедта да се сведе до знанието на: 

 

1. Всички служители в Общинска администрация – за сведение и изпълнение. 

2. Кметовете и кметските наместници - за сведение и изпълнение. 

3. Всички заинтересовани лица, като се публикува на интернет страницата на 

община Главиница за сведение и изпълнение. 

 

Настоящата заповед отменя моя заповед № РД-01-683/10.11.2020г. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Ашкън Р. Салим, Секретар 

на Община Главиница. 

 

 

Неждет Джевдет:………п/п…..……….. 

Кмет на Община Главиница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил:  

Ашкън Р. Салим 

Секретар на Община Главиница 
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