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ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ДОБРИЧ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ ОТ ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ВЪВ
ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с препоръки на Националния оперативен
щаб за превенция на разпространението на COVID-19,
заповеди на министъра на здравеопазването и решение на
Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяването на
извънредно положение в Република България, Община
Добричка предприе редица противоепидемични мерки за
ограничаване разпространението на COVID-19. Издадени
бяха заповеди за ограничителен режим за всички,
живеещи на територията на общината. Със заповеди и
инструктажи бе регламентирана и дейността на
служителите и работниците в общинската администрация.
Сформиран бе 13-членен екип за координиране на
дейностите по време на извънредното положение.

Административни мерки
Заповед №230 от 09.03.2020 г. на кмета на Община
Добричка
По препоръка на Националния оперативен щаб бе
разпоредено:
да не се приемат болни деца в детските градини;
да бъдат преустановени посещенията на всякакви
културни мероприятия;
да бъдат забранени масовите мероприятия, в които
участват деца;
да бъдат преустановени посещенията на външни лица в
Дома за пълнолетни лица с деменция в село Опанец;
да се преустанови провеждането на масови
мероприятия в пенсионерските и младежките клубове.
Заповед №252 от 13.03.2020 г.на кмета на Община
Добричка
Във връзка с решение на Народното събрание на
Република България за обявяване на извънредно
положение и заповед на министъра на здравеопазването,
бяха въведени противоепидемични мерки на територията
на община Добричка. Разпоредено бе:
да се преустановят посещенията в заведения за
обществено хранене;
да се преустановят посещенията в детските градини,
учебните дейности в училищата, провеждането на масови
мероприятия;

да се спазват мерки за дейността и работата на
общинската администрация, за предоставянето на
административни услуги, хигиенно-противоепидемични
мерки, специални мерки при предоставянето на социални
услуги;
кметовете и кметските наместници да следят за
спазването на наложената карантина в домашни условия
на лица, завърнали се от чужбина.
Заповед №254 от 16.03.2020 г. на кмета на Община
Добричка
Разпоредено бе на кметовете и кметските наместници:
да посетят всички домакинства в населените места, с
цел установяване на пристигащи лица от чужбина;
да предоставят ежедневно информация за пристигащи
лица в населените места;
да ангажират всички служители в населените места за
съдействие и подкрепа на лица със здравословни
проблеми, възрастни, самотно живеещи за доставяне на
лекарства и храна;
да контролират забраната на тържествени сватбени
ритуали, сключването на граждански брак да се
осъществява единствено със свидетелите;
да следят за ограничаването на максимално струпване
на хора при погребения.

Заповед №266 от 19.03.2020 г.на кмета на Община
Добричка

Във връзка срешение на Областния координационен
щаб към Областния съвет по здравеопазване, бяха
въведени допълнителни противоепидемични мерки:
обявени бяха телефони за постоянен контакт с
общинската администрация на всички живеещи в
населените места на територията на общината за
информация за и от лица, пристигнали от държави или
градове в РБългария с усложнена епидемиологична
обстановка;
бяха преустановени приемните дни на кмета и
заместник-кметовете, за въпроси и сигнали за проблеми
на територията на общината
за набиране на доброволци бе посочен електронен
адрес за връзка: obshtina@dobrichka.bg
наредено бе на кметовете да поставят обозначителния
знак за карантина на всички домове, в които има лица,
поставени под доброволна или задължителна карантина.
Заповед №267 от 19.03.2020 г.на кмета на Община
Добричка
Във връзка с решение на Областния координационен
щаб към Областния съвет по здравеопазване и заповед на
министъра
на
здравеопазването,
бяха
въведени
допълнителни противоепидемични мерки:
определен бе вечерен час за всички, ненавършили 18
години;
регламентирани бяха изискванията към всички лица,
завърнали се от държави или градове в България с
установени случаи на коронавирус;

регламентирани бяха изисквания за търговските обекти
относно организацията за осигуряване на ред и дистанция,
и предотвратяване на струпване на лица над 60-годишна
възраст.
Заповед №270 от 20.03.2020 г.на кмета на Община
Добричка
Във връзка със заповед на министъра на
здравеопазването:
разпоредено бе на кметовете и кметските наместници
да съберат информация за всички тежко болни, крайно
нуждаещи се, които имат потребност от спешно
подпомагане за закупуване на хранителни продукти или
лекарства;
възложено бе на служители в Общината да се направят
финансови разчети за създаване на Обществена
трапезария, да се изготви списък с лица, които имат
потребност от евентуално включване в Обществена
трапезария;
обявен бе телефон за заявки за подкрепа на лица,
нуждаещи се от
неотложна грижа: за доставяне на
хранителни продукти, лекарства, консумативи(с техни
средства), съдействие за заплащане на сметки на
ел.енергия, вода, телефони.
Заповед №272 от 20.03.2020 г.на кмета на Община
Добричка
Във връзка със заповед на министъра на
здравеопазването:

изрично бе забранено посещението на паркове, детски
и спортни площадки;
забрани се на лица до 60-годишна възраст да посещават
хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до
10.30 ч. всеки ден.
Всички заповеди бяха оповестени на сайта на Община
Добричка и на информационни табла в сградите на
Община Добричка. В сайта на Общината бе създадена и
специална
секция
COVID-19
АКТУАЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
във
връзка
с
усложнената
епидемиологична обстановка. В нея са поместени не само
административни документи, но и важни телефони за
улеснение на всички жители на общината.
Други дейности и мероприятия за превенция
разпространението на COVID-19
Към настоящия момент са проведени две заседания с
членове на Общинския щаб за изпълнение на Общинския
план за защита при бедствия.
Община Добричка въведе Инструктаж на служителите
и работниците в общинската администрация за прилагане
на превантивни мерки за недопускане разпространението
на COVID-19.
Община Добричка поръча и осигури индивидуални
средства за защита и препарати за дезинфекция:
маски за многократна употреба –930 бр., в т.ч. 230
броя, изработени от Обединено училище „Добри

Войников“ - с. Победа, и 100 броя, дарени от народните
представители Даниел Петков и Красимир Янков;
маски за еднократна употреба – 100 бр.;
ръкавици за еднократна употреба – 100 бр.;
маски - тип респиратор от фонда на Гражданска защита
- 193 бр. /Предоставени са 120 бр. на РС ПБЗН, ДА
„Митници”– 20бр. ДАНС – 30 бр., общопрактикуващи
лекари и служители./
дезинфекционен препарат „Септик А“, „Санифорт“,
антибактериален гел.
Всички служители и работещи в общинската
администрация са снабдени с индивидуални средства за
защита. Раздадени са и на служителите, и работниците в
кметствата в община Добричка. Индивидуални средства
за защита и дезинфекционни препарати са предоставени и
на кметските наместници, ДСП, ЦОП, ДВЛД- с.Опанец.
За лекарските практики на територията на община
Добричка са осигурени 195 бр. маски за многократна
употреба, 800 таблетки „Санифорт“, 16 туби по 5 литра
„Септик А“. Направена е поръчка за 20 броя лицев
защитен шлем - тип маска, 1000 бр. бърз тест за
установяване на коронавирус.
Във връзка със Заповед № Р-48/17.03.2020 г. на МС е
направена заявка към РЗИ – Добрич, за необходимост в
рамките на 30 дни от лични предпазни средства:
маски за специализиран персонал - 30 бр.;
маски за обща употреба – 300 бр.;
облекла за обща употреба за многократна употреба –
30 бр.;

ръкавици – 1000 бр.;
защита за очи – очила – 30 бр.;
калцуни – 800 бр.
Внесена е докладна записка до ДОбС с изх. № ИЗХК901/24.03.2020 г. за освобождаване от заплащане на наем
по сключените договори с общо практикуващите лекари
на територията на община Добричка за периода на
извънредното положение.
Със заповед № 275/24.03.2020 г. на кмета на Община
Добричка, на основание чл.125, ал.1,2 и 3 от ЗПФ и
Решение 115/11.02.2020 г./ т.13.2 на ДОбС, се извърши
промяна на бюджетни кредити от §1020 „Разходи за
външни услуги“ в §4302 „Субсидии и други текущи
трансфери за нефинансови предприятия за осъществяване
на болнична помощ“ в размер на 20 000 лв., които бяха
преведени на МБАЛ - гр. Добрич.
По разпореждане на РЗИ - Добрич, Община Добричка
ежедневно събира и предоставя информация за лица,
завърнали се от чужбина и рискови райони с
разпространение на COVID-19. От началото на периода 17.03.2020 г., до настоящия момент, на територията на
община Добричка са регистрирани 203 лица. От тях РЗИДобрич, е поставила под задължителна карантина в
домашни условия102 лица.
Установен е положителен резултат за заразяване с
COVID-19 при едно лице от с. Стефан Караджа, издирени
са осемте контактни лица и са поставени под карантина.

Общинската администрация, съвместно с кметовете и
кметските наместници в населените места, както и
служители от II РУ на МВР - Добрич, следи за спазването
на карантинния период от страна на лицата. Констатирано
е едно нарушение на задължителна карантина от жител на
с. Одърци. Уведомени са РЗИ – Добрич, II РУ Полиция
при ОД на МВР - Добрич, Областният управител на
област Добрич, Районна прокуратура – Добрич.
Пропускателният режим в сградата на общинската
администрация, както и в сградите на кметствата, е
засилен. Следи се за недопускане на лица с грипоподобна
симптоматика и без индивидуални средства за
защита/маски и ръкавици/. Въведен е ред за недопускане
струпването на граждани във фоайето на Общината.
Същите се обслужват в ЦУИ и отдел МДТ. При
необходимост служители от бек офиса извършват
административно обслужване на граждани в посочените
помещения на първия етаж, с цел недопускане на външни
лица в останалите работни кабинети.
Дадена е възможност на служители в рискови групи от
зараза с коронавируса да ползват платен годишен отпуск
или по тяхно желание неплатен отпуск, когато е възможно
- и дистанционно изпълнение на трудовите задължения.
Осигурени са антибактериални гелове, позиционирани
на четири места в сградата на Общината. Предприети са
засилени мерки за хигиена и дезинфекция на работните
кабинети, помещения и санитарни възли в сградата на
общинската администрация. Трикратно в рамките на

работния ден се извършват дезинфекция и проветряване
на посочените помещения.
СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на Община Добричка

Информацията бе внесена от кмета Соня Георгиева и
гласувана на заседание на Общинския съвет на
26.03.2020г.

