
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ  

 
Гр. София, 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 15 e-mail: rzi_so@rzi-sfo.bg 
Тел. 02/807 87 00;  факс: 02/807 87 10  www.rzi-sfo.bg  

 

         

З А П О В Е Д 
 

№ РД –01-44 

София, 14.01. 2022 г. 
 

На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 

от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на 

Министерския съвет от 26 август 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. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. след 

съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -  

Главен държавен здравен инспектор на Република България с Писмо рег. № 16-22-

13/ 14.01.2022г., Решение от 11.01.2022г. на Областния кризисен щаб за превенция 

разпространението на коронавирус COVID-19 в Софийска област с оглед 

изключително усложнената епидемиологична обстановка на разпространение и 

заболеваемост от COVID-19 на територията на Софийска област с цел  осигуряване 

живота и здравето на жителите на областта 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

   I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на 

територията на Софийска област, считано от 14.01.2022 г., както следва: 

 

  1. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като 

музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер. 

  2. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, 

създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не 

допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. 

  3. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за 

еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не 
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повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между 

посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице. 

 4. Директорите на детски градини и ясли да създават организация за недопускането 

на деца и служители с прояви на вирусно заболяване в ръководените от тях детски 

заведения и контролират работата при строго спазване на противоепидемични мерки. 

 5. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се 

само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на 

лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.). 

 6. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и 

възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по 

преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.). 

7. Лечебните заведения за болнична помощ на територията на Софийска област да 

създадат организация за разкриване на максимален възможен брой легла за лечение на 

пациенти с доказана инфекция с COVID-19, като определят минимум три легла за лечение 

на деца с COVID-19 в регистрираните в структурата им детски отделения. 

8. Считано от 17.01.2022 г. се преустановява провеждането на планов прием и 

планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на 

територията на Софийска област, 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, ражданията, 

независимо от метода на родоразрешение, дейностите по прекъсване на бременност, 

дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.  

9. Директорът на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, 

чрез общинските подразделения на МВР да организира засилен контрол на спазването на 

въведените противоепидемични мерки в населените места на територията на Софийска 

област и особено в магазини за хранителни стоки, пазари, заведения за обществено 

хранене, гари и автогари. 

 

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

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

Софийска област. 

 

 III. Областен управител на Софийска област организира и координира изпълнението 

и контрола на въведените противоепидемични мерки с настоящата заповед на територията 

на Софийска област, като може да разпорежда извършването на действия от органите на 

местното самоуправление и местната администрация, териториалните звена на 

централната администрация, физическите и юридическите лица на територията на 

областта. 

 

  IV. Контрол за спазване на противоепидемични мерки въведени с настоящата 

заповед на територията на Софийска област се осъществява от държавни здравни 

инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна 

инспекция, длъжностни лица, определени от директорите на областните дирекции на 



Министерството на вътрешните работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на 

общини. 

 

  V. Заповедта влиза в сила от 14.01.2022г., с изключение на т.8, в сила от 17.01.2022г.; 

 

  VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Софийска област; 

 

  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на 

интернет страницата на РЗИ Софийска област, пред съответния административен съд по 

реда на АПК. Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването 

не спира изпълнението на заповедта 

 

 

 

      Д-Р  РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА, 

      ДИРЕКТОР НА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
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