
 
 

З А П О В Е Д 

 

 
20.4.2021 г.

X    РД-01-170/ 20.04.2021 

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
 

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г., изм. и 

допълнена със Заповед № РД-01-167/19.04.2021 г. 

 

 

На основание 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 № 72/26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на 

Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и във връзка с 

писмо вх. № 03-1879\9/04.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и след 

съгласуване с главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни 

противоепидемични мерки на територията на София-град и на основание т. 2 от 

Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г.,  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Отменям Заповед № РД-01-167/19.04.2021 г. 

2. Изменям Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г., като отменям подточка 1.1.  

3. Настоящата заповед влиза в сила от 20.04.2021 г. 

4. В останалата си част Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г. не се променя. 

5. Заповедта е неразделна част от Заповед № РД-01-97/05.03.2021 г. 

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

РЗИ. 

7. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична на община – за сведение, на 



ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ на територията на София-

град – за сведение и изпълнение. 

8. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор 

дирекция „Медицински дейности“ в Столична РЗИ. 

 

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. 

 

 

 

20.04.2021 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


