РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
Русе – 7000
бул.”Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi-ruse.com

ЗАПОВЕД
12/08/2022

X

РД-01-167/ 11.08.2022

документ,
регистриран от
Signed by: Milena Dimitrova Peeva

На основание чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 9, т. 1 от Устройствен
правилник на регионалните здравни инспекции, и във връзка със заповед № РД-01-384 от 09.08.2022
г. на министъра на здравеопазването, с която считано от 11.08.2022 г. на територията на страната, за
срок от 7 дни, се въвеждат временни противоепидемични мерки, свързани с разпространението на
COVID-19, писмо №16-01-104/10.08.2022 г. на главния държавен здравен инспектор – доц. д-р Ангел
Кунчев, д.м. и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19,
приет с Решение на №474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Отменям Заповед № РД-01-161/27.07.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция
– Русе, считано от 11.08.2022 г.. Всички временни противоепидемични мерки на територията на
област Русе за срок от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г. да се изпълняват според изискванията на Заповед
№ РД-01-384 от 09.08.2022 г. на министъра на здравеопазването.
2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Русе.
3. Заповедта да се съобщи на Областния управител на област Русе, директора на ОДМВР,
директора на РДСП, началника на РУО, управители/директори на лечебните заведения и кметовете
на общини в област Русе за сведение, изпълнение и създаване на необходимата организация за
контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Русе.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет
страницата на РЗИ – Русе пред Административен съд – Русе по реда на АПК, като обжалването не
спира изпълнението.
Д-Р ИСКРА ГЕНЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция – Русе
12.8.2022 г.

X
д-р Искра Генева
Директор на РЗИ - Русе
Подписано от: Iskra Gencheva Geneva

