
 
 

З А П О В Е Д 
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Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. 

 

На основание чл. 73 от АПК, чл. 94а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения, 

чл. 63в и чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД-01-

722/22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на 

здравеопазването, Решение № 629/26.08.2021 г. за удължаване на срока на обявената с 

Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична 

обстановка, както и след съгласуване с главния държавен здравен инспектор за 

въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град, 

предвид значителното покачване заболеваемостта от CIVID-19 и влошаване на 

наблюдаваните показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост над 509.3 на 100 000 

население на територията на София-град, 

 
Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г., както следва: 

1. Точка 3 от Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. се отменя. 

2. Създава се нова точка 3 със следното съдържание: 

„Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, 

обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече 

от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, 

при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за 

лице от всички участници“.  

3. Точка 24 се изменя, както следва: 

„Въведените противоепидемични мерки по т. 3, 4, 5, 13, 15 и 16, ограничаващи 

възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, 

съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения и 

часовия интервал от 7,00 ч. до 23,00 ч., може да не се прилагат при следните условия: а) 



100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или 

преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди 

влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за 

ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 

27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и б) ръководителят на 

обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата 

организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които: аа) 

са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за 

ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. 

на министъра на здравеопазването или бб) представят отрицателен резултат от 

проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди 

влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед 

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

 

4. В останалата си част Заповед № РД-01-343/12.10.2021 г. остава без промяна. 

5. Заповедта влиза в сила от 14.10.2021 г. 

 

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Столична РЗИ. 

III. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община, на министъра на 

образованието и науката, 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 София-град. 

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й 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. 

 

 
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ 
Директор на Столична регионална здравна инспекция 

Recoverable Signature

X  
Д-Р КОСТАДИНКА ПАЧАРЪЗОВА
съгласно Заповед РД-01-341/12.10.2021 г.
Signed by: Kostadinka Ivanova Pacharazova-Videnova  
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