
 

 
 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-09-122/10.03.2021 г. 

 

 На основание чл.44, ал.2  от ЗМСМА, чл.29,чл.31 и чл.63, ал.5 от Закона 

за здравето,  Заповед №РД-01-90/10.03.2021 г. на Регионална здравна инспекция 

– Плевен и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID -19 на територията на област Плевен и Република 

България  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

І. Въвеждам, считано от 00,00 часа на 11.03.2021 г. до 24,00 часа на 

01.04.2021 г.,  следните противоепидемични мерки на територията на община 

Червен бряг: 

 

1. Преустановява се провеждането в присъствена среда на ВСИЧКИ 

групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, 

екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички 

възрастови групи. 

2. Преустановяват се присъствените групови занимания в езиковите, 

образователните и други центрове и школи, организирани от юридически и 

физически лица. 

3. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете, залите за 

групови занимания в тях и любителските спортни зали. 

4. Преустановява се провеждането на всички културни и 

развлекателни мероприятия /театри, концерти, занятия по танцовото, 

творческото и музикално изкуство и др./. 

5. Не се допуска организирането и провеждането на събиране и 

тържества от частен характер /сватби, кръщенета, погребения и др./ с 

присъствието на повече от 10 човека. 

6. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни, без 

да са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител, в 

ресторанти и снек барове. 

7. Преустановява се работата след 22,00 часа на всички заведения за 

хранене и развлечение и питейни заведения на територията на община Червен 

бряг. 

8. Всички заведения за хранене и развлечения / ресторанти, заведения 

за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и снек барове/ 

осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките та най-близко 

разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 

/шест/ човека на една маса. 



9. Забранява се провеждането на организирани масови обществени 

мероприятия на закрито и открито /пазари, тържища, събори, празници и др. 

10. Собствениците на търговски комплекси и магазини  за хранителни 

и нехранителни стоки задължително осигуряват пропускателен режим, 

съобразен с капацитета  и търговската площ на обекта, учестена дезинфекция, 

недопускане на струпване на хора на касите и спазване на задължителна 

дистанция от 1,5 м., недопускане на клиенти на територията на обекта без 

защитна маска за лице. 

11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 

управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни 

или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават 

организация и контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не 

допускат повече от 1 човек на 3 кв.м. 

12. Задължително е носенето на защитни маски за лице в открити и 

закрити обекти с обществено ползване и предназначение. Забраната не се 

отнася за улици, площади, градини и паркове. 

 

ІІ.  Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез всички 

средства за масово осведомяване, до  кметове на населени места, РУ на МВР, 

звено „Инспекторат“, дейност „ПВЗ“, директорите на училища, детски градини 

и детска ясла и  за сведение и изпълнение, 
 

 ІІІ. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР и звено 

„Инспекторат“. 

  

 

 

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /П/ 

Кмет на община Червен бряг 

 

 

 

 


