
 
 

З А П О В Е Д 

 
 

3.2.2022 г.

X РД-01-40/ 03.02.2022

Signed by: Sonya Angelova Yordanova  
 

За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г., изменена и 

допълнена със Заповед № РД-01-32/27.01.2022 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: 

 

В Раздел II от Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г.  се правят следните изменения: 

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

училищата на територията на София – град за периода 07 – 13 февруари 2022 г.“: 

1. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от V, VI , VIII, IX и XI 

клас. 

2. Преустановявам присъствения учебен процес за учениците от  VII, X и XII клас. 

Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със 

заповед на министъра на образованието и науката.  

 



3. В останалата си част Заповед № РД-01-21/21.01.2022 г, изменена и допълнена със 

Заповед № РД-01-32/27.01.2022 г. остава без промяна. 

 

 Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат 

променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на 

област София-град.  

 

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

 

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. 

03.02.2022 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на СРЗИ

Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


