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З А П О В Е Д 

 
№ РД – 01 - 472 

София, 02.09.2021 г. 
 

На основание чл.63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, в изпълнение Заповед № РД-

01-647 от 29.07.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на 

Република България, изм. и доп. със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. и Заповед № РД-01-

745/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с нарастващ брой на 

регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14- дневна заболеваемост над 190,00 на 100 

000 население за последните две седмици на територията област Софийска област, и 

решение на Областния кризисен щаб от 01.09.2021г. и съгласувано с главния държавен 

здравен инспектор. 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

  На територията на Софийска област се въвеждат следните временни 

противоепидемични мерки, считано от 02.01.2021 г. до 30.09.2021 г., както следва: 

 

1. Считано от 00:00 часа на  02.09.2021 г. до 00:00 часа на 01.10.2021 г. се 

преустановяват всички масови мероприятия – общински празници, събори, 

фестивали и други събития от културен характер на територията на Софийска област. 

2. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни 

средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, 

административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп 

гражданите, железопътни гари и автогари, търговски обекти, църкви, манастири, 

храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за 

еднократна или многократна употреба. 

3. Управителите на лечебните заведения за болнична помощ да създадат организация 

и засилят контрола, относно недопускане смесване на потоците на болни и 

съмнително болни за COVID-19 и други пациенти, особено в местата на рентгенови 

и медико-диагностични лаборатории. 

4. Лечебните заведения за извънболнична помощ да определят часови график за 

прегледи на лица с респираторна симптоматика и съмнителни за COVID-19, за което 

да информират Общопрактикуващите лекари в съответното населено място и 

пациентите си. 

 

 

 

http://www.rzi-sfo.bg/


 

5. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната 

трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. 

6. При невъзможност за въвеждане на дистанционна форма на работа, 

работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични 

мерки на работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, 

инструктаж за спазване на лична хигиена, носене на маски, когато не може да се 

осигури дистанция от 1,5 м. и недопускане на служители или външни лица с прояви 

на респираторна симптоматика. 

 

I. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Софийска 

област. 

 

II. Настоящата заповед да се съобщи на: Областния управител на Софийска област, 

кметове на общините в Софийска област, ръководителите на лечебните заведения 

за болнична и извънболнична помощ, РУО – София област, ОД на МВР – София 

област за сведение и изпълнение. 

 

III. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на РЗИ – Софийска област 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  РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА, 

ДИРЕКТОР НА РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
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