
 

 

 

  

З А П О В Е Д 

№ РД-01-48   

Смолян, 11.03.2021 г. 

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

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  указания на Министъра на 

здравеопазването №16-00-4/19.10.2020 г., предвид усложняване на епидемичната 

обстановка и регистрирана 14-дневна заболяемост от COVID – 19 над 238,6 на 100 000 

население за последните две седмици на територията на област Смолян, отчетен 

седмичен ръст на регистрираните случаи от 87,2 % за област Смолян и 157 % за 

община Златоград,  повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с 

цел опазване живота и здравето на населението, съгласувано с Главния държавен 

здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния щаб за противодействие на  

разпространението на  COVID – 19 в област Смолян от 11.03.2021 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I.  Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област  

Смолян, считано от 00.00 ч на 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, както следва: 

1. Преустановяват се: 

а/ присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за 

личностно развитие за учениците от пети до дванадесети клас. Решението за 

преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на 

образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 

от Закона за предучилищното и училищното образование. За децата със специални 

образователни потребности се допускат индивидуални терапевтични дейности.  

б/ провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания 

и дейности, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за 

всички възрастови групи. 

в/ присъствените групови занятия в езиковите центрове, образователните 

центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и 

физически лица. 

2. Кметовете на общини в област Смолян да направят мотивирано предложение 

до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на §1, ал. 3 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба 

№5/2006 г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. 

децата записани на задължително предучилищно образование в детска 

градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на 
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министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да 

отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и 

издадена заповед от министъра на образованието. 

3. Родителите при възможност да оставят децата си вкъщи, за да се намали броят 

на децата посещаващи детските градини и детски ясли.  

4. На открити обществени места, където има струпване на хора и невъзможност за 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м, да се носят защитни маски за лице за 

еднократна или многократна употреба. 

5.  На всички пазари, тържища, базари и изложения да се създаде организация за 

еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между 

посетителите. 

6. Собствениците на търговски комплекси и големите търговски вериги за 

хранителни и нехранителни стоки задължително да осигурят: пропускателен режим, 

съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на 

хора на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на 

клиенти на територията на обекта без защитна маска за лице и учестена дезинфекция. 

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти 

предоставящи услуги на гражданите, да създадат организация за контрол на броя на 

клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.  

8. Събития от частен характер /сватби, кръщенета и други/ да не превишават 

присъствието на повече от 10 човека. 

9. В автомобилите на обществения транспорт да не се допуска препълване и 

пътници без защитни маски. 

10. Преустановяват се посещенията на малолетни и непълнолетни без да са 

придружени от техен родител, съответно настойник/попечител във всички заведения за 

хранене и развлечения и питейни заведения на територията на област Смолян. 

11.  Кметовете на общини да ограничат провеждането на масови мероприятия. 

12. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебните заведения 

за болнична помощ в област Смолян, с изключение на свижданията на пациенти в 

терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване 

на контролната им дейност.  

13. Забраняват се посещенията на външни лица в специализираните институции 

за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за 

деца и възрастни и хосписите. Забраната не се отнася за контролните органи при 

осъществяване на контролната им дейност.  

14. Лечебните заведения да организират провеждането на  противоепидемични 

мерки и създадат ред, недопускащ струпване на пациенти. Чакащите пред кабинетите 

граждани да спазват дистанция по между си от минимум 2 м. 

http://www.rzi-smolyan.com/
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II. Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията 

на община Златоград, считано от 00.00 ч на 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. 

включително, освен горепосочените в пункт І, както следва: 

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие за учениците от първи до дванадесети клас. 

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от 

министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 

115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.  

2.  Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна 

дейност в МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград с изключение на 

ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация и 

продължително лечение.  

3. Определя се часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с 

признаци, съмнителни за COVID – 19 (повишена температура, кашлица, затруднено 

дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса, общо неразположение, 

мускулни болки, гадене и други)  от 08,00 ч до 11,00 часа.  

III.  Да продължат да се спазват всички разпоредени от министъра на 

здравеопазването противоепидемични мерки с цел опазване живота и здравето на 

гражданите и предотвратяване епидемично разпространение на COVID –19. 

IV. Отговорни за изпълнението на въведените противоепидемични мерки са 

организаторите на събития, собственици и управители на обекти, граждани.  

V. На лицата, които нарушават въведените с настоящата заповед 

противоепидемични мерки ще се търси административно-наказателна отговорност по 

чл. 209 а от Закона за здравето, ако същото не представлява престъпление по смисъла 

на чл.355 от Наказателния кодекс.  

VI. Всички контролни органи - общини, МВР, ОДБХ и други, в рамките на своите 

функционални компетентности да осъществяват засилен ефективен контрол  по 

изпълнението на противоепидемичните мерки в контролираните от тях обекти и 

дейности. 

VІІ. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Смолян, 

кметовете  на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ Смолян, директора 

на областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО Смолян, ръководителите  

на лечебни заведения и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение. 

VIІІ. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ Смолян. 
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Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на 

интернет страницата на РЗИ - Смолян пред съответния административен съд по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

Д-Р МИМИ КУБАТЕВА 

Директор на РЗИ-Смолян 

За директор: 

11.3.2021 г.

X Е.Кафеджиева-Делчева

ЕМИЛИЯ КАФЕДЖИЕВА-ДЕЛЧЕВА

гл.секретар на РЗИ-Смолян

Signed by: Emilia Venelinova Kafedzhieva-Delcheva  
 (съгл. Заповед № РД-01-47 /04.03.2021 г.) 
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