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На основание чл. 63, ал. 2, ал. 4, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 9, т. 1 от Устройствен 

правилник на Регионалните здравни инспекции, както и Заповед № РД – 01 – 52 от 26.01.2021 

година, Заповед № РД – 01 - 20 от 15.01.2021 година,  Заповед № РД – 01 - 718 от 18.12.2020 

година и Заповед № РД – 01 – 677 от 25.11.2020 година на министър на здравеопазването, и във 

връзка с Решение № 72 на МС от 26.01.2021 година за удължаване на извънредната епидемична 

обстановка в Република България, свързана с разпространението на COVID – 19 и Протокол от 

29.01.2021 година на Областен оперативен щаб и след съгласуване с Главния държавен здравен 

инспектор, както и предвид 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 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 00 ч. на 01.02.2021 година до 28.02.2021 година включително:  

- Провеждането на масови мероприятия на открито на територията на област Русе не се 

допускат. 
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- 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 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. 

- 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. 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. 

   3. 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.  

   4.  Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от  развитието на епидемичната 

ситуация. 

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