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X  РД-01-32/ 27.01.2022

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г.  

 

 
На основание чл. 73 от АПК, чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето, 

Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на 

обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна 

епидемична обстановка при достигане на етап III от  Националния план за справяне с 

пандемията от Sars-Cov-2, както и след съгласуване с главния държавен здравен 

инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на 

София-град, достигната 14-дневна заболеваемост над 2000 на 100 000 население на 

територията на София-град, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-

968/26.11.2021 г.  на министъра на здравеопазването, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. В заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. се правят следните изменения, считано от 

00:00 часа на 27.01.2022 г.: 

а) Точка 2 от раздел I се изменя така: 

„2. Въвеждане на ограничено работно време от 06:00 часа до 22:00 часа при 

спазване на подхода със „Зелен сертификат“ за игралните зали, казината и заведенията 

за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и 

тези към местата за настаняване“.  

б) Създава се точка 3 в раздел I: 

„3. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (с 

организиран транспорт) и групови посещения на туристически обекти и лагери на 

територията на област София-град за лица до 18 годишна възраст“. 

 

2. В останалата си част Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г, остава без промяна. 

 



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

 

IV. 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. 

27.1.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


