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З А П О В Е Д 

 
№ РД –01-550 

София, 20.10.2021 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.  и Заповед № РД-

01-856/ 19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, в сила от 21.10.2021г. 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

   I. Отменям Заповед № РД-01-534/ 11.10.2021г. на директора на Регионална здравна 

инспекция – Софийска област, считано от 21.10.2021г. 

 

  II. Областен управител на Софийска област и органите на местно самоуправление и местна 

администрация, в рамките на функционалната си компетентност, да създадат необходимата 

организация за контрол по спазване на въведените противоепидемични мерки. 

 

  III. Контролът по изпълнение на въведените противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-

856/ 19.10.2021г. на министъра на здравеопазването на територията на Софийска област се 

осъществява от държавни здравни инспектори/ служители на Регионална здравна инспекция – 

Софийска област с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла 

на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021г. на министъра на здравеопазването. 

 

  IV. При констатиране на тежки нарушения на въведените със заповедта на министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки контролните органи изпращат незабавно сигнал до 

прокуратурата за извършване на проверка за наличие на престъпление по чл. 355 от 

Наказателния кодекс. 

 

 V. Кметовете на общини могат да издават заповеди за прилагането на въведените мерки в 

рамките на техните правомощия. Заповедите се публикуват на интернет страницата на 

съответната община. 

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


 

 VI. Заповедта влиза в сила от 21.10.2021г. и отменя Заповед № РД-01-534/ 11.10.2021г. и 

всички въведени с нея противоепидемични мерки в областта. 

 

 VII. 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 

Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не опира изпълнението ѝ. 

 

 
 

20.10.2021 г.

X д-р Розалина Чобанова

Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА

Директор на РЗИ - Софийска област

Signed by: Rozalina Kirilova Chobanova  
 
 
 
 
 
 


