
О Б Щ И Н А  А Л Ф А Т А Р .  О Б Л А С Т  С И Л И С Т Р А
7570, гр. Алфатар, ул.Йордан Петров №6

тел.иентоала: 086/ 811 610

ЗАПОВЕД
№ РД -  6

гр.Алфатар, 03.
80

.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 и чл.44, ал.1, т.8 от ЗМС МА. чл.6_>, ал.9 ог Закона за здравето, във
.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с 
2020 г. извънредна епидемична обстановка. 
12.06.2020 г.. Решение №418 на Министерския

щравеопазването, във връзка с предложение от 
28.10.2020 г. на Областния кризисен щаб за 

в Област Силистра и заповед №РД-()1- 
инспекция 
АМ:

връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 
Решение № 325 на М инистерския съвет от 14.05 
удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 
съвет от 25.06.2020 г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020 г.. Решение №525 на 
Министерския съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. 
заповед № РД -01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра на 
Главния държавен здравен инспектор, Решение от 
превенция срещу разпространието на COVID-19 
209/28.10.2020 г. на Директора на Регионална здравна

НАРЕЖД/
I. Да се организира прилагането на противоепидемичните мерки срещу разпространието 

на COVID-19, въведени със заповед № РД-01-626/ 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и 
допълнително въведени мерки за територията на Област Силистра със заповед №РД-01- 
209/28.10.2020 г. на Директора на Регионална здравнА инспекция гр.Силистра. считано от 04.11.2020 
до 12.11.2020 г., както следва:

1. Преустановяват се посещенията в дискотеки^ пиано-бар, нощен бар. нощни клубове и други 
подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

2. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, 
питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на посочените в т. 1) да осигуряват 
физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между облегалките на столовете на две съседни маси. както 
и недопускане на повече от 6 души на една маса в заведение за хранене, при спазване на всички 
противоепидемични мерки, въведени със заповед №  РД -01-609/ 21.10.2020 г. на Министъра на 
здравеопазването и развлечения.

Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице (кърпа. шал. цял шлем и др.) 
в местата за хранене (ресторанти, питейни заведения, кафенета и др.) се допуска само за клиентите, 
но задължително се прилага от персонала.

3. Групови събирания и празненства на закрито, в т.ч. сватби, кръщенета и други  
събития да се провеждат при ограничен брой на присъстващите лица до 30 човека, при 
стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповед № РД -01-609/ 
21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и ра

4. Провеждането на конгресно-конферентн! 
обществени мероприятия в присъствена форма 
човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задъл*

5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, 
занятия от танцовото, творческото и музикално ш куство) могат да се организират н провеждат 
при заетост на местата до 30 %  от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа 
дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

6. Всички колективни и индивидуални споргни мероприятия с тренировъчен и състезателен 
характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика при спазване на 
физическа дистанция от най-малко 1,5 м., задължително поставяне на защитна маска за лице. 
покриваща устата и носа.

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с 
обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите да създадат организация за контрол на броя на клиентите като не допускат 
повече от 1 човек на 3 кв. м., при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, 
въведени със заповед № РД -01 -609/ 21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и развлечения.

влечения.
I мероприятия, семинари, изложения и други 
се допуска при участие на не повече от 30
ително носене на защитни маски за лице.
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Да не се допуска употреба на приспособления, неотговарящи на изискванията, като напр. 
пластмасови приспособления за уста.

8. Преустановява се провеждането на празници на населените места, сборове, панаири и др.
9. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически 

обекти.
10. На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за 

еднопосочно движение и физическа дистанция ог 1,5 м. между посетителите. Работещите и
посетителите са длъжни да носят защитна маска за л^

прилагат противоепидемични мерки, за срок до ЗС
1. Преустановява се провеждането на пла 

МВБАЛ-Дулово и МБАЛ-Тутракан, с изключени 
родоразрешение, на дейностите по рехабилитация, пр

2. Забраняват се свижданията в болниците, 
термален стадий.

це, покриваща устата и носа.

II. В лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Силистра да се
.11.2020 г.
ioea оперативна дейност в МБАЛ-Силистра.

на ражданията, независимо от метода на 
одължително лечение и психиатрична помощ, 
с изключение на свижданията на пациенти в

III. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за 
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни да се прилагат противоепидемични 
мерки, за срок до 30.11.2020 г.

1.Посещения на външни лица да се допускат само по изключение и по преценка на директора 
на институцията, при спазване на въведените противоепидемични
декларация от посетителя, че не е в контакт съ|с заразно болни и няма признаци за остро 
респираторно заболяване. Ограничението не се отнас 
контролната им дейност.

2.Нови потребители да се приемат само по 
отрицателен PCR тест за COVID-19 и настаняван^ в самостоятелна стая за 10 дни. в режим на 
изолация.

3.Да се извършва ежедневен филтър на персонала от всяка смяна, за оценка на здравния статус 
на всяко лице. Да не се допускат на работа лица с 
инфекция.

мерки и представяне на 
няма признаци за остро 

я за контролните органи при осъществяване на

медицински и хуманитарни индикации, след 
в самостоятелна стая за 10 дни, в реж!

ла от всяка смяна, за оценка на здравния < 
анни за температура, респираторна или чревна

IV. В детските и учебните заведения на територията на Област Силистра да се прилагат 
противоепидемичните мерки, както следва:

1.Преустановяват се присъствените учебни з|анятия за учениците от гимназиален етап на 
образование. Присъствените учебни занятия в инст|1 
училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се 
провеждат в съответствие с изготвените от М гнистерство на образованието и науката и 
Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното 
образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. публикувани на интернет 
страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановява се присъствения учебен npoutc във висшите учебни заведения.
3. Преустановяват се груповите извънкласни де 

и присъствените занятия в езикови и образователни 
юридически и физически лица.

4. При необходимост от преминаване към обуч|ение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 
да се прилагат изискванията на Заповед №РД-09-2924
науката и реда за приоритетност по т.6 от същата. В случаите, когато преминаването към ОРЕС не е 
препоръчано от съответната РЗИ или Областния кризисен щаб, директорът на учебното заведение да 
уведомява РУО и РЗИ с мотивирано предложение.

иности и занимания в присъствена среда, както 
центрове, занимални и други, организирани от

V. Дейностите, които не са преустановени ил^ 
626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазван 
противоепидемични мерки, въведени със заповед 
здравеопазването и съобразно дадени указания от 
компетентност, за организиране и прилагане на против, 
сфери.

забранени с тази заповед и заповед №РД-01- 
;то, се провеждат при спазване на всички 
Чу РД -01-609/ 21.10.2020 г. на министъра на 
уги министри, съгласно функционалнага им 

юепидемичните мерки в контролираните ОТ ТЯХ

др
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ните лица, както следва:

ково.

VI. Противоепидемичните мерки по т.1, т.Ш t .IV са задължителни за прилагане от всички 
работодатели/органи по назначаването, физически и юридически лица, които са собственици или 
управляват обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, които предоставят 
услуги на гражданите, както и за организаторите на всякакви събития и мероприятия, независимо от 
техния характер, които се провеждат на територията на Община Алфатар.

VII. Лицата по t .VI са отговорни за организирането и прилагането на въведените с тази 
заповед противоепидемични мерки.

Всички прояви и събития, следва да се организират при условията на засилен предварителен и 
текущ контрол. За целите на контрола -  всички организатори на събития и прояви трябва да 
предоставят предварително информация в община Алфатар и в съответното кметство/кметско 
наместничество за времето и мястото на събитието и броя на хората, кои го са поканени или се очаква 
да присъстват.

VIII. Възлагам дейностите по осъществяване на контрол за спазване на въведените 
противоепидемични мерки с тази заповед на длъжностт

1.Кметове на кметства и кметски наместници:
1.1. Иван Захариев Христов -  Кмет на с. Але^
1.2. Ана Йосифова Стоянова - Кмет на с. Бистра.
1.3. Димо Вълчев Тодоров -  Кметски наместник на с. Васил Левски.
1.4. Симеон Тодоров Иванов -  Кметски наместник на с. Кутловица.
1.5. Бюрхан Назми Акиф -  Кмет на с. Чуковец.
1.6. Драгомир Стоянов Донков -  Кметски наместник на с. Цар Асен.

2.Длъжностни лица за осъществяване на контрол в гр.Алфатар и инцидентен контрол във 
всички населени места на общината /вкл. и при постъпване на сигнали за нарушения/:

2.1. Красимира Колева-Славова -  Директор На Д СА
2.2. Иван Стоянов Иванов -  Младши експерт УТ, еколог.
2.3. Надка Иванова Гаджева - Младши експерт КС, НС, БКС.
2.4. Иванка Георгиева Ангелова -  Младши експерт АТО. БХТ.
2.5. Служители на РУ МВР гр. Силистра, отговарящи за общината.

3. Служителите на общината по т .2 .1-2.4 могат да осъществяват контрол заедно или в 
минимален състав от двама.

4. Длъжностните лица по т.1, т.2 и т.З предоставят ежеседмично /в последния ден от работната 
седмица/ информация за осъществения контрол, констатираните нарушения и съставените актове за 
установено административно нарушение по реда на AIIK.

5. Възлагам на Иван Иванов -  Младши екоперт УТ, еколог да обобщава постъпилата 
информация за осъществения контрол по т.4 и да изпраща ежеседмично справка до РЗИ Силистра.

IX. Заповед № РД-660/28.10.2020 г. се отменя.

X. Заповедта да се обяви публично като се постави на табла за информация на гражданите 
пред общината, кметствата и кметските наместничества, и да се публикува на официалния сайг на 
община Алфатар: www. al fatar. е цоу . b ц.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Силистра, в срок до 14 дни 
от обявяването й /публикуването й на сайта на общината/.

Препис от заповедта да се предостави на горепосочените длъжностни лица, кметове на 
кметства и кметски наместници, директори на дирекции в общината, директори на образователни и 
социални институции, секретари на НЧ, отговорници на КИП, управители на търговски обекти -  
заведения за хранене и развлечение, и на РУ МВР Силистра, за сведение и изпълнение.

Цялостен контрол по и зп ъ л ж ^ $ £ = ^  ^аповед^а ще осъществявам лично и съвместно със 
Заместник-кмет „Регионално разви^

ЯНКА ГОСПОДИНОВ
Кмет на община Алфата
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