
 

 
ЗАПОВЕД 

 

№ РД-09-621/04.11.2020 г. 
 

 
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на Заповед № РД-01-

209/28.10.2020 г. на директора на РЗИ – Силистра, съгласувана с Главния държавен здравен 
инспектор на Република България, за противоепидемични мерки в област Силистра, считано от 
29.10.2020 г. във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община  

Кайнарджа, считано от 05 ноември 2020 г. до 12 ноември 2020 г: 

1. Определям времето от 19.00 ч. до 06.00 ч. за забранено за свободно придвижване на 

жителите на общината. Изключения от въведения вечерен час се правят за излизания по 

основателна причина – пътуване от/до работно място, посещение при лекар. 

2.  Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни барове и други подобни нощни 

заведения за развлечения на закрито. 

3. Всички заведения за хранене и развлечения /ресторанти, заведения за бързо хранене, 

питейни заведения, кафе-сладкарници и барове да осигурят 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 при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-

609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването. Изключение от задължението за носене на 

защитна маска за лице се допуска само за клиентите, но задължително се прилага от персонала. 

4. Провеждането на групови събирания и празненства на закрито, в т. ч. сватби, кръщенета и 

други събития при ограничен брой на участващите лица до 30 лица, при стриктно спазване на 

всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-609/21.10.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването. 

5. Провеждане на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други 

обществени мероприятия се допуска при не повече от 30 човека при спазване на физическа 

дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитна маска. 

6. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия 

от танцовото, творческото и музикално изкуство/ могат да се организират и 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 защитна маска. 

7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен 
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характер на открито и закрито за всички възрастови групи се провеждат без публика  при спазване 

на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитна маска. 

8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с 

обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, които предоставят 

услуги на гражданите, да създадат организация за контрол за броя на клиентите, като не се 

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. Да не се 

допуска употреба на приспособления, неотговарящи на изискванията /като напр. пластмасови 

приспособления/. 

9. Общинска администрация преминава на режим „обслужване само на гише“, като се спазват 

всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-609/21.10.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването. 

10. Преустановява се провеждането на празници на населени места, сборове, панаири и др. 

11. Преустановява се организиране на екскурзии и групови посещения на туристически обекти. 

12. Ръководителите на ДЦСХ – Кайнарджа и ДЦВХУ – Средище да въведат график за 

посещенията на потребителите, който да ограничи събирането на голям брой лица. 

Ръководителите на центровете и ръководителят на ЦНСТДБУ – Кайнарджа да закупят UV- лампи с 

цел по-добра дезинфекция в помещенията. 

13. Да се увеличи броят на курсовете на транспортните средства, превозващи ученици от 

основните училища и детската градина от местоживеенето им до училище и обратно, като се 

осигури на всеки ученик 1 свободно място. 

14. При извършване на погребения се ограничава броят на присъстващите, като се забранява 

присъствието на лица от други населени места. 

 
 Заповедта влиза в сила от 05.11.2020 г. да се публикува на интернет страницата на общината. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете и кметските наместници и 
ръководителите на социалните заведения на територията на общината и служителите на УП - 
Кайнарджа за сведение и изпълнение. 
 
 
 
 
 
Любен Сивев 
Кмет на община Кайнарджа 
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