РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
гр.Русе - 7000
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На основание чл. 63, ал. 2, ал. 4, ал. 7, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 9, т. 1 от
Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции, както и Заповед № РД – 01 – 609 от
21.10.2020 година и Заповед № РД – 01 – 655 от 13.11.2020 година на министър на
здравеопазването, във връзка с решение № 673 на МС от 25 септември 2020 година за
удължаване на извънредната епидемична обстановка в Република България, свързана с
разпространението на COVID – 19 и Протокол от 18.11.2020 година на Областен оперативен щаб
и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, както и предвид нарастването на
регистрираните и потвърдените случаи на заразени с COVID – 19 лица на територията на Област
Русе и възникналата непосредствена опасност за живота и здравето на хората и опасност от
епидемично разпространение на заразна болест, както и предвид очакваната поява на сезонния
грип през зимния период на 2020 -

2021 година, с цел своевременно ограничаване

разпространението на епидемичния процес и намаляване риска от внос и разпространение на
инфекции,
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Област Русе
за периода от 20.11.2020 година до 30.11.2020 година включително:

- Групови празненства на закрито (в т. ч сватби, кръщенета и други) да се организират и
провеждат при максимален брой 30 души и съобразно указанията на министъра на
здравеопазването.
- Провеждането на масови мероприятия на открито на територията на област Русе не се
допускат.
- Преустановява се организирането, функционирането и посещението на пазари тип „Битаци“
на територията на област Русе. Останалите пазари работят съобразно указанията на министъра на
здравеопазването.
- Преустановява се провеждането на репетиции и изяви в народните читалища, както и
дейностите на фолклорни и други самодейни, непрофесионални формации на територията на
област Русе.
- Преустановява дейността на пенсионерските клубове на територията на област Русе.
- ОД на МВР – Русе да осъществява контрол за стриктното спазване на чл. 8, ал. 3 от Закона
за закрила на детето.
- Управителите на хранителните вериги магазини да създадат строг пропускателен режим –
допускането на определен брой посетители в търговския обект, осигуряване на максимално
отстояние между тях вътре и чакащи в прилежащите към обекта площи на открито – 1,5 метра,
задължително носене на лични предпазни средства, строго спазване на здравно – хигиенните
изисквания и дезинфекция, въвеждане на заграждения с цел предотвратяване струпването на
хора, определяне на задължително еднопосочно движение, определяне на персонал, който да
осигурява контролиран достъп на клиенти и др.
- Забранява се посещението на непълнолетни лица, без придружител в заведения за хранене и
развлечения, в това число ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, клубове, молове и търговски центрове.
- Представителите на институциите на територията на област Русе - кметове на общини,
ОДБХ, ОИТ, ОД на МВР, РДАА, в рамките на функционалната си компетентност, при
максимално прилагане на контролните си правомощия и административен капацитет да създадат
необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на
територията на областта.
2. Считано от 23.11.2020 година до 30.11.2020 година, включително се преустановяват
присъствените учебни занятия за учениците от V до VII клас в училищата на територията на
Община Русе.
3. Директорите на всички училища на територията на Област Русе да засилят контрола по
организацията и дейността в ученическите столове и бюфети за спазване на всички здравно –
хигиенни и ограничителни мерки, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването.

4. Настоящата заповед да се съобщи на Областния оперативен щаб - Област Русе, всички
Кметове на Общини на територията на Област Русе, Директор на ОД на МВР – Русе и другите
гореупоменати институции, които да създадат организация за осъществяването на контрол по
изпълнението на разпоредените със заповедта мерки.
5. На територията на Област Русе да продължат да се спазват всички, разпоредени от
министъра на здравеопазването, противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на
гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID – 19.
6.

Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от

развитието на епидемичната

ситуация.
7. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, пред Административен съд – Русе.
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