
 
 
 

З А П О В Е Д 
 

18.7.2022 г.

X  РД-01-226/ 18.07.2022 

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
 

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административно 

процесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с 

пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и 

съгласувано с главния държавен здравен инспектор  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

1. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област София – 

град за срок от 30 (тридесет) дни, считано от 19.07.2022 г., както следва: 

1.1. Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения за болнична и 

извънболнична помощ, Център за спешна медицинска помощ, Столична регионална здравна 

инспекция, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, оптики 

и дрогерии. 

1.2. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. 

1.3. Хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване. 

1.4. Работа от разстояние (надомна), при възможност.  

 

2. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с 

клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. 

 

3. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на 

потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от 

работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване. 

 

 4. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието 

на епидемичната ситуация на територията на област София-град. 

 



5. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на вътрешните 

работи, на областния управител на област София-град – за създаване на необходимата 

организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област 

София-град. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет 

страницата на Столична РЗИ пред Административен съд София-град по реда на АПК. 

Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира 

изпълнението на заповедта. 

18.07.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


