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З А П О В Е Д 
№ РД-01-502 

гр. Главиница, 17.08.2020г. 

 

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 525 на Министерски 

съвет от 30 юли 2020г. 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.  и Решение 

№ 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020г. и Решение № 482 на Министерския съвет 

от 15 юли 2020г., и Решения на общинския щаб от 17.08.2020г., 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Въвеждане на допълнителни мерки за противоепидемична защита  

на територията на община Главиница: 

 

I.  Въвеждам допълнителни мерки за противоепидемична защита в сградата на 

Общинска администрация - Главиница, гр. Главиница, ул. „Витоша“ №44: 

 

1. Обслужването на гражданите, потребители на административни услуги да се извършва 

единствено в етаж 1. 

2.  При реализиране на административното производство от страна на администрацията, 

ако възникне необходимост от провеждане на среща между служител и потребител на 

административни услуги, същите да се провеждат във фоайето на ет. 1 

3.  Забранява се достъпът на външни посетители / потребители на административни 

услуги до ет. 2, ет. 3 и ет. 4 и останалите помещения в административната сграда, 

извън посочените в настоящата заповед. 

4.  Всички служители, чиито служебни/трудови задължения налагат контакти с външни 

посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със 

защитни маска или предпазен шлем и ръкавици 

5.  Сключването на граждански брак от длъжностно лице в сградата на Общинска 

администрация - Главиница, да се извършва при заетост на местата не повече от 50% 

от общия капацитет на залата при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

 

II. Въвеждам допълнителни мерки за противоепидемична защита в сградата на 

Административен блок №2, гр. Главиница, ул. „Витоша“ №46: 

 

1.  Обслужването на потребители на административни услуги от отдел „Социално 

подпомагане“, „Бюро по труда“, Общинска служба „Земеделие“, както и 

обслужването на клиенти от търговските дружества, наематели на помещения да се 
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извършва, като се упражни пропускателен режим – по 1 /един/ обслужван човек на 

гише/стая, като останалите изчакват реда си пред сградата; 

2.  Всички служители, чиито служебни/трудови задължения налагат контакти с външни 

посетители / потребители на административни услуги, да работят задължително със 

защитна маска или предпазен шлем и ръкавици; 

 

III.  Налагам провеждането на дезинфекционни мероприятия: 

 

1. Дезинфекционните мероприятия да се реализират в следните обществени обекти: 

- Общинска администрация – Главиница, гр. Главиница, ул. „Витоша“ № 44; 

- Административен блок №2, гр. Главиница, ул. „Витоша“ №46; 

- Поликлиника, гр. Главиница, ул. „Оборище“ № 45 

- Кметствата и кметските наместничества; 

- Центровете предоставящи социални услуги; 

- Общинските предприятия; 

- Домашния социален патронаж. 

- Детските градини и училищата;  

- и други обществени сгради. 

 

2.   На входовете на сградите по т. III.1. от настоящата заповед да се поставят диспенсери 

с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места за дезинфекция на ръце; 

3.  Да се осигури  постоянно или регулярно проветряване на служебните помещения; 

4.  На всеки два часа, след началото на работното време, за период от 15 /петнадесет/ 

минути да се извършва дезинфекция на критичните точки и проветряване на 

помещенията. 

5.  Ежедневно да се извършва дезинфекция на всички коридори, помещения и санитарни 

възли, след преустановяване на работното време на служителите при стриктно 

спазване на алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено 

значение в условия на епидемично разпространение на COVID-19 /Приложение №1/. 

 

IV.  Кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на общинското 

предприятие, звена и общинското търговско дружество да издадат заповеди за 

управляваните от тях структури, съобразно разпорежданията на настоящата заповед. 

 

 Копие от заповедта да се връчи на заместник—кметовете на Община Главиница, 

секретаря на Община Главиница, кметовете на кметства, кметските наместници, 

ръководителите на общинските предприятия и звена, срещу подпис за сведение и 

изпълнение, а на директора на РЗИ – Силистра за сведение. На отговорните 

институции и лица да се оповести, чрез средствата за масово осведомяване. 
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 Организационните действия вменени в настоящата заповед възлагам за изпълнение на 

г-н Ашкън Салим – секретар на Община Главиница, а контрол по изпълнение на 

заповедта възлагам на г-жа Иванка Сярова — зам.-кмет в Община Главиница. 

   

 Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Главиница.  

 

 

 

 

 

 

Неждет Джевдет:…….п/п……..  

Кмет на Община Главиница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил: 

/Ш.Осман – ССИ и ГЗ/ 
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Приложение №1 

 към заповед №РД-01-502/17.08.2020г. 

 

 

АЛГОРИТЪМ 

на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено 

предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19. 

 

Алгоритмът включва следните основни направления: 

1. Избор на дезинфектант; 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките; 

3.  Начини на приложение на дезинфектантите; 

 

Хигиена на ръцете: 

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. 

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, 

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и 

алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни” 

и/или Продуктов тип З „Ветеринарна хигиена” и/или за Продуктов тип 4 „Област 

на употреба, свързана с храни и фуражи”. 

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е 

вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно действие. 

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-

кратко време на въздействие (до 15 минути). 

 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките: 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на 

дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, 

както и често докосвани повърхности /бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, 

ключове за осветление, банкомати, парапети, фитнес уреди, гишета за обслужване 

на клиенти, стационарни телефони и апарати, тоалетни чинии, мивки, кранове и 

много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата 

на всеки обект / работно място, подови покрития/.  

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция. 

2.3 При наличие на потвърдени случаи на COVID-19 в обекта/офиса се извършва 

почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, 

работно помещение, общите части. 
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З. Начини на приложение на дезинфектантите 

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят 

върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни 

разтвори преди употреба. 

З.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, 

готови за употреба.  

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта.  

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват  и с дезинфекциращи мокри 

кърпи, като използваните дезинфекциращи мокри кърпи се събират и изхвърлят 

съгласно указанията на производителя. 

3.2. Големи повърхности: /стени, подове, работни плотове и др./: 

3.2.1Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под 

формата на концентрат, който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор 

или в готова форма за употреба. 

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на 

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен в етикета. 

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време 

на въздействие.  

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват и специфичните изисквания, ако има такива 

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или 

изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните 

помещение.  

   3.3 Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен 

начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при 

стриктно спазване на указанията на производителя. 

   4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към 

химичните методи за дезинфекция и физически методи /бактерицидни лампи и др./ 
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