
 
 

З А П О В Е Д 
 

21.1.2022 г.

X РД-01-21/ 21.01.2022

Signed by: Radostina Simeonova Manolova  
 

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: 

 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на 

област София – град, считано от 00:00 часа на 27.01.2022 г.:  

1.  Ограничение до 50 % в капацитет/работна площ/брой лица в обектите  и 

дейности със значение за общественото здраве и заведенията за хранене и развлечения 

по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма при спазване на подхода със „Зелен 

сертификат“. 

2. Въвеждане на работно време  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.  

 

II. Въвеждам следния режим на обучение за учениците от I до XII клас  в училищата 

на територията на София – град за периода 24 – 30 януари 2022 г.: 

1. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VII, X и XII клас. 



2. Преустановявам присъствения учебен процес за учениците от  V, VI , VIII, IX и 

XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира 

със заповед на министъра на образованието и науката.  

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще 

бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията 

на област София-град.  

 

III. 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. 

21.1.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  



 
 

 

 

 

МОТИВИ 

Към Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г. 

 

Относно: Предлагане на временни противоепидемични мерки за територията на 

област „София-град“. 

 

След двуседмичен период на спад в регистрирането на потвърдени случаи на 

COVID-19, от началото на 2022 г. (06.01.2022 г.), отново се отчита тенденция за 

нарастване на броя новозаразени лица в област „София-град“, като през първите три 

седмици на годината са регистрирани общо 32472 случая. От 01.01.2022 г. столицата 

отново е в „тъмночервената“ зона със заболяемост над 500 на 100000 население, като на 

08.01.2022 г. тя надхвърля 1000%000, а от 19.01.2022 г. е над 2000%000. Епидемичната крива 

на заболяемостта е със стръмно нарастване и стабилна възходяща тенденция с очакване 

за следващите няколко седмици разпространението на варианта Омикрон да доведе до 

дори по-високи от отчитаните към момента нива. 

 

 



 

Наблюдава се ръст на регистрираните потвърдени случаи в столичните учебни и 

детски заведения, като към 19.01.2022 г. заболелите деца са 5095, случаите на КОВИД-

19 сред преподавателския състав са 916, а контактните им лица (съученици, 

преподаватели, родители и други роднини) са над 120000, което от своя страна води до 

високи нива на отсъствие от работа и значително напрежение в обществото.  

Все още са налични незапълнени интензивни и неинтензивни легла в столичните 

лечебни заведения със специализирани КОВИД-19 сектори, но запълняемостта следва 

вълната, което ще се усети до няколко седмици. 

Натрупаните до момента данни за по-висока контагиозност и по-кратко време за 

удвояване на случаите, заразени с варианта Омикрон, както и опитът на СРЗИ от 

предходни епидемични вълни от КОВИД-19, ни дава основание да считаме, че област 

„София-град“ навлиза в Етап III от Националния оперативен план за справяне с 

пандемията от SARS-Cov-2 (НОПСП). 

Във връзка с гореизложеното и прогноза за скорошен натиск върху здравната и 

образователната система (заболял персонал в лечебните заведения, учебните заведения 

и Столична РЗИ), предлагаме въвеждане на временни противоепидемични мерки, 

съгласно НОПСП, за да отложим навлизането на областта в Етап IV. 


	Заповед огр. мерки от 24.01.2022 г
	Motivi

