
 
 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД 

     

 

З А П О В Е Д  

                                             № РД-01-156/ 10.02.2022 г. 

На основание чл. 63, ал. 7 и чл. 63в от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения 

правилник на Регионалните здравни инспекции, чл. 73 от АПК и във връзка с 

усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, 

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 етап III от Националния план за справяне с пандемията от Sars-

Cov-2,  както и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен 

инспектор на Република България за въвеждане на временни противоепидемични мерки на 

територията на област Благоевград, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. и Заповед № РД-01-

968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, и отправено предложение с вх. № 11-

12/10.02.2022 г. от Началник на РУО – Благоевград  

 

Н А Р Е Ж Д А М  

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки като определям следния 

режим на обучение за учениците от V до XII клас в училищата на територията на област 

Благоевград, за периода 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.: 

1.  Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас. 

2.  Да се осъществи присъствен учебен процес за 50 % от паралелките с ученици от 

V до XII клас, съгласно график, изготвен от МОН. 

3.  Допуска се присъствен учебен процес за учениците от V до XII клас, обучавани в 

слети класове и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. 

 

II.  Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ – Благоевград. 

 

III. Копие от настоящата заповед да се връчи на кметовете на всички общини в област 

Благоевград, на началника на РУО Благоевград, на директора на ОД МВР – Благоевград за 

сведение и контрол по спазването на горепосочените противоепидемични, да се изпрати на 

областния управител на област Благоевград за сведение. 

 

  Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет 

страницата на РЗИ-Благоевград пред Административен съд - Благоевград по реда на АПК. 

Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира 

изпълнението на заповедта. 

 

      

10.2.2022 г.

X д-р Калоян Калоянов

Signed by: Kaloyan Vladimirov Kaloyanov  



 
 

 


