
ОБЩИНА W  ТУТРАКАН
ЗАПОВЕД

№ рд-он- цое/ оь. ох* мм?

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 9 от Закона за 
здравето, чл. 73 от АПК, съгласно Заповед № РД-01 -646/29.07.2021г. на 
Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 547 на 
Министерския съвет от 28.07.2021г. за удължаване срока на обявената с 
Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна 
епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен 
инспектор

НАРЕЖДАМ:

1. Всички лица, които се намират в сградата на Общинска 
администрация Тутракан да имат поставена защитна маска за лице за 
еднократна или многократна употреба, или друго средство, покриващо носа 
и устата, които се използват съгласно препоръките по Предложение № 3 от 
Заповед № РД-01 -646/29.07.2021г. на Министъра на здравеопазването.

2. Да се извършва редовно проветряване и дезинфекция на 
помещенията в Общинска администрация Тутракан, съгласно алгоритъм, 
посочен в Приложение № 1 от Заповед № РД-01-646/29.07.2021г.

3. Ограничава се прекият контакт на служители на Общинска 
администрация Тутракан с граждани, както следва:

а) при необходимост, контактът на служители с граждани да се 
осъществява само на първия етаж на сградата на Община Тутракан, при 
физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и с поставена защитна маска за 
лице;

б) след контакт с гражданин, служителят задължително да 
дезинфекцира ръцете си с дезинфектант.

4. Пощенските и куриерските служители, както и служителите на 
Районен съд -  Тутракан, следва да спазват реда за достъп по предходните 
точки.

5. Настоящата заповед е в сила до изричното й отменяне.
6. Отменям моя Заповед № РД-04-490/31.05.2021г.
7. На основание чл. 60, ал 1 от Административнопроцесуалния кодекс 

(АПК) допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.



ОБЩИНА W  ТУТРАКАН
Мотиви за допускане на предварително изпълнение: Предвид 

разпространението на COVID-19, големият брой заразени, както и за да се 
защитят в максимална степен живота и здравето на служителите и 
гражданите, е налице обективна необходимост от допускането на 
предварително изпълнение на настоящия административен акт.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички служители на 
Общинска администрация Тутракан за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се постави на видно място в сградата на 
Община Тутракан за сведение на гражданите.

Контролът по изпълнението на настоящата Заповед ще упражнявам 
лично и съвместно със Секретаря на Община Тутракан.

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНО
Кмет на Община Тутракан /

Заличени данни - чл.1 от ЗЗЛД
чл.4, ал.1 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и съвета


