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 ЗАПОВЕД 
 

№ РД- 01-24/27.01.2022 г. 

гр. Бургас  

 

 

На основание чл. 63, ал. 7 във вр. с ал. 4 и ал.6, чл. 63в и чл. 63г  от Закона за здравето, 

чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, предвид силно завишената заболеваемост 

от COVID-19 на населението на Област Бургас – отчетени новорегистрирани заразени с 

COVID-19 към 27.01.2021 г. над 1780 души на 100 000 население за последните 14 дни, 

предвид достигане на етап III от Националния оперативен план за справяне с пандемията от 

COVID – 19, приет с Решение № 9/13.01.2022г. на Министерски съвет, с оглед съгласуване 

на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -Главен държавен здравен 

инспектор на Република България, с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите 

в област Бургас и ограничаване разпространението на COVID-19, предвид проведено 

обсъждане с Областния кризисен щаб, както и Решение № 826 на Министерския съвет от 25 

ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет 

от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 

2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 

2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на 

Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 

януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 

на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 

2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., 

 

 

     НАРЕЖДАМ: 

 

I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на 

територията на Област Бургас, считано от 31.01.2022 г. до 13.02.2022 г. вкл., както следва: 

1. Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите и дейности 

със значение за общественото здраве  (заведенията за хранене и развлечения по смисъла на 

чл. 124 от Закона за туризма и др.) при спазване на подхода със „зелен сертификат“. 

2. Въвеждане на работно време в интервала от 5:00 ч. до 22:00 ч. при спазване на 

подхода със „зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията за хранене и 

развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за 

настаняване. 
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3. Ограничава се публиката на културни, спортни, сценични, музикални /кина, театри, 

концерти/ и други мероприятия – до 50% при спазване на подхода със „зелен сертификат“. 

4. Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, 

кина, ресторанти, кафенета и др. без  придружител- родител/настойник или друго лице, 

полагащо грижи за непълнолетния. 

5. Да се създаде организация и осъществяване на стриктен контрол в местата 

предназначени за обществено ползване, в това число заведения за обществено хранене и 

развлечение относно наличие на т. нар. „зелен сертификат“, от страна на органите на  

местната власт, ОДВМР-Бургас,  и Дирекция „Обществено здраве“  и Дирекция „Надзор на 

заразните болести“ при РЗИ-Бургас. 

II. По смисъла на тази заповед „зелен сертификат“ е валиден документ за ваксинация 

и/или за преболедуване и/или за изследване (PCR тест,  бърз антигенен тест за COVID-19, 

удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2) по смисъла на заповед № РД-01-

973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/ 

02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването. 

III.  На основание чл. 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.  

IV. Настоящата заповед да се изпрати на Областния управител на област Бургас с цел 

реализиране от негова страна на правомощията по чл. 63г от Закона за здравето относно 

организация и координация на изпълнението и контрола на въведените с настоящата заповед 

противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето на територията на Област 

Бургас.  

V. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Бургас. 

VI. Настоящата заповед влиза в сила от 31.01.2022 г. и отменя заповед № РД- 01-

21/20.01.2022 г. на директора на РЗИ-Бургас.  

VII. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще 

бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на 

Област Бургас.  

VIII. Настоящата заповед да се съобщи на Областния управител на област Бургас, на 

директора на ОД на МВР-Бургас, на началника на РУО-Бургас, на кметовете на общини в 

област Бургас, на директора на ОДБХ-Бургас за сведение и изпълнение  

IХ. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на кметовете на 

общини в Област Бургас, на директора на ОД на МВР-Бургас, на директора на Областна 

дирекция по безопасност на храните – Бургас, на Дирекция „Обществено здраве“ и Дирекция 

„Надзор на заразните болести“  при РЗИ-Бургас. 

Х. 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.  

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ: 

Директор на Регионална здравна инспекция-Бургас 

 


