
 

 

 
 
 

 

 

З А П О В Е Д 

Възстановим подпис

X РД-01-32/ 04.02.2022

регистриран

от специалист

Подписано от: Tsvetelina Milenova Asenova-Georgieva  
 

На основание чл. 10 от Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции чл. 

73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, Решение № 826 на Министерския съвет от 

25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 

14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка при достигане на етап III от Националния план 

за справяне с пандемията от Sars-Cov-2, както и след съгласуване с главния държавен здравен 

инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Русе, 

достигната 14-дневна заболеваемост над 1196, 36 на 100 000 население на територията на област 

Русе Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, Решение на Областния оперативен щаб във връзка с  COVID-19 от 02.02.2022 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. От 07.02.2022 г. присъствен учебен процес за учениците от 1-ви до 4-ти клас и 50% от 

паралелките с ученици от 5-ти до 12-ти  клас с въведена ежеседмична ротация, с изключение на 

общ. Ветово /279, 13  на 100 000/. 

2. За обектите, за които са въведени противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-

973/26.11.2021 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-99/ от 02.12.2021 г. на министъра на 

здравеопазването и които могат да функционират  при подхода „Зелен сертификат“ се въвеждат 

ограничения за използване на не повече от 50 % от капацитета /работна площ/ брой лица.  

3. За дейностите, осъществяване на закрито със Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. изм. и 

доп. със Заповед № РД-01-99/ от 02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването съгласно т. 32 

от същата заповед се въвеждат ограничения за дейността не повече от 50 % /работна площ/ брой 

лица. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ 

Русе – 7000                                                                                                     тел: 82-56-23, факс: 82-56-23 

бул.”Придунавски” № 68                                                                             е-mail: rzi@rzi-ruse.com 



4. Преустановява се посещението на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ 

без пълнолетен придружител/родител. 

Временните противоепидемични мерки ще бъдат променени в зависимост от развитието 

на епидемичната ситуация на територията на област Русе или при промяна на мерките цитирани 

в горепосочените Заповеди на министъра. 

Заповедта да бъде предоставена на  Областния управител, всички членове  на Областния 

оперативен щаб във връзка с коронавирус COVID – 19 и директора на ОДМВР за създаване 

необходимата координация за контрол. 

Контрола по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването и на сайта на РЗИ 

– Русе пред АС Русе по реда на АПК. Обжалването и не спира нейното изпълнение. 

 

 

 

Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА 

Изпълняващ длъжността директор на Регионална здравна инспекция - Русе 

Възстановим подпис

X
д-р Искра Генева

И.Д. Директор на РЗИ - Русе

Подписано от: Iskra Gencheva Geneva  

 

 


