РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Регионална здравна инспекция - Бургас

ЗАПОВЕД
Ке

РД- 01-37/10.03.2021 г.
гр. Бургас

На основание чл. 63, ал, 7 във вр. с ал. 4 от Закона за здравето, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, с оглед проведено на 10.03.2021г. заседание на
„Областен медицински съвет във връзка с мерки за ограничаване на Коронавирус инфекциите
на територията на област Бургас“, предвид силно завишения брой заразени с СОЧ1В-19 от
населението на област Бургас - отчетени към 10.03.2021 г. новорегистрирани заразени с
СОУ1В-19 над 572 души на 100 000 население за последните 14 дни, определящо област
Бургас в червената зона за усложнена епидемична обстановка съобразно критериите на
Министерството на здравеопазването, цел защита и опазване живота и здравето на гражданите
в област Бургас и ограничаване разпространението на СОУ1В-19, оглед съгласуване на
разлоредените с настоящата заповед временни противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел
Ме
Кунчев -Главен държавен здравен инспектор на Република България, предвид Решение
72/26.01.2021 г. за удължаване срока на обявената с решение Ме 325 на Министерския съвет от
14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с решение На 378 на
министерския съвет от 12 юни 2020 г., решение Мз 418 на министерския съвет от 25 юни 2020
Мз 525 на министерския
г., решение Ме 482 на министерския съвет от 15 юли 2020 г., решение
съвет от 30 юли 2020 г., решение На 609 на министерския съвет от 28 август 2020 г., решение
На 673 на министерския съвет от 25 септември 2020 г. и решение М.! 855 на министерския съвет
от 25 ноември 2020 г.

НАРЕЖДАМ:
]. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област
Бургас, считано от 00:00 ч. на 12.03.2021 г. до 00:00 на 26.03.2021 г.
Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове,
изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете
За подкрепа 38 личностно развитие В област Бургас за ученици ОТ пети ДО дванадесети клас.
Решението за преминаване В обучение В електронна среда от разстояние се взема ПО реда на
Закона за предучилищното и училищното образование.
2. преустановява се провеждането В присъствена среда на всички групови извънкласни
занимания и Дейности, дейности ПО интереси, занимални, екскурзии, състезания, спортни
празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Преустановява се
провеждането на дейности! мероприятия, организирани от физически или юридически лица,
на територията на училища и детски градини.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия на езиковите центрове,
образователни, културни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от
юридически и физически лица.
1.

Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища на територията
на област Бургас. Допуска се провеждането на държавни изпити и защити на дипломни работи,
практически обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти,
семестриални изпити, които не могат да бъдат проведени ефективно в електронна среда, при
използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече
4.

от 2 часа.

Дава се препоръка до кметовете на общини в област Бургас да направят мотивирано
предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на 51 , ал. 3
от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба МЕЗ/ 2016г.
за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021г, децата записани на
задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в
червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена
епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено
уведомяване на директора“, като отсъствията да се считат за отсъствия по уважителни
причини.
б. Задължително е носенето на защитни маски за лице, по начин осигуряващ покриване
изцяло на носа и устата, в открити и закрити обществени места. Забраната не се отнася за
улици, площади, градини и паркове, освен ако не е налице струпване на хора и невъзможност
за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
7. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл, 124 от Закона
за туризма, в това число и заведения за хранене и развлечение на територията на места за
настаняване (с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни
барове, за които към момента посещенията са забранени съгласно Заповед Ме РД-01 677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването изм. и доп. със Заповед Мз РД-01-71 8 от
18.12.2020 г., Заповед Мз РД-01-20 от 15.01.2021 г. и Заповед М.» РД-01-52 от 26.01.2021 г.,
Заповед Мз РД401-98 от 14.02.2021 г., Заповед Ме РД-01-132 от 26.02.2021 г. ), се допускат при
използване на не повече от 50% от капацитета им, не повече от 6 човека на маса, носене на
защитни маски за лице от персонала, осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между
облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и при ограничено
работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
8. Посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от
50% от капацитета им, носене на защитни маски за лице от персонала и посетителите и при
ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
9. Не се допуска организирането и провеждането на събиране и тържества от частен
характер на открито и закрито /сватби, кръщенета, погребения и други/ с присъствието на
повече от 10 човека /без оглед на тяхната възраст/.
10. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия,
семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в
присъствена форма.
11. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия
на открито и закрито /концерти, сценични прояви, групови занятия от танцовото, творческото
и музикалното изкуство за всички възрастови групи и други/. Изключение се допуска по
отношение на театрите и кина, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване
на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за
лице.
12. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на
закрито и открито /изложения, фестове, фестивали, събори, празници, базари, панаири и
други/.
13. Във всички търговски обекти да се организира пропусквателен режим и контрол на
броя на клиентите, да се осъществява стриктен контрол относно носене на защитни маски от
всички намиращи се в обектите по начин осигуряващ покриване изцяло на носа и устата, да
не се допускат лица с прояви на остри респираторни болести, да се провежда засилен и редовен
режим на почистване и дезинфекция, в това число да се дезинфекцират пазарските
колички/кошници, след ползването им от всеки клиент, да се осигурят достатъчно количество
5.

дезинфектант за ръце на входа на обекта, като се следи дали същият се ползва от влизащите в
обекта клиенти, да не се допуска струпване на клиенти, както вътре в обектите, Така и отвън.
14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти
с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите,
както и всички работодатели на територията на област Бургас да поддържат засилен режим
на почистване и дезинфекция и редовно проветряване в местата, предназначени за обществено
ползване, да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата наймалко от 1,5 м. В обектите, които предоставят услуги на гражданите да се създаде организация
1
за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от човек на 3
кв. м.

Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в
лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологищ-ти центрове в
06Ласт Бургас, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и
клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични
заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на
родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична
помощ.
16. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за
болнична помощ, КОЦ, ЦПЗ, ЦКОДУХЗ и хосписи в област Бургас, с изключение на
свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи
при осъществяване на контролната им дейност.
17. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции за
предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и
възрастни на територията на област Бургас. Забраната не се отнася за контролните органи при
осъществяване на контролната им дейност.
18. Да се създаде организация и осъществяване на постоянен контрол в местата
предназначени за обществено ползване, от страна на местната власт и органите на МВР
относно недопускане на струпване на хора и спазване на мерките за физическа дистанция,
както и контрол относно носене на защитни маски по начин осигуряващ покриване изцяло на
носа и устата.
11. На основание ч.л. 63, ал.9 от Закона за здравето възлагам на кметовете на общини в
област Бургас и на директора на ОД на МВР-Бургас да създадат необходимите условия за
изпълнение на въведените мерки и да организират осъществяване на контрол по
изпълнението на разпоредените с настоящата заповед мерки, в съответствие с правомощията
си по чл.209а, ал.3 и ал.4 от Закона за здравето.
111. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Бургас.
1У. Настоящата заповед отменя заповед МЕ РД-01-30/02.03.2021 г. на директора на РЗИБургас.
У. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на област Бургас, на
директора на ОД на МВР-Бургас, на директора на РУО> Бургас, на директора на РЗОК-Бургас.
на директора на ОДБХАБургас, РК БЛС-Бургас, на кметовете на общини в област Бургас и на
ръководителите на лечебни заведения в област Бургас за сведение и изпълнение.
У1 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагаи на кметовете на общини
в Област Бургас, на директора на ОД на МВР-Бургас, на директора на ОДБХ-Бургас, на
служители от дирекция „Надзор на заразните болести“, Дирекция „Обществено здраве“ и
Дирекция “Профилактика на болестите и промоция на здравето“ при РЗИ-Бургас.
УН. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
интернет страницата на РЗИ-Бургас пред съответния административен съд по реда на АПК.
На основание чл. 63, ал.11 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на
предварително изпълнение. Оспорването й не спира нейното изпълнение.
15.

Д-р

гвогги ПАЗДЕРОВ:

