
 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД-01-321/10.08.2022 г.  

гр. Пазарджик 

 

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния 

кодекс, Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение 

№ 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г., 

във връзка с писмо № 16-01-104/10.08.2022 г. на Главен държавен здравен инспектор /вх. № 

03-1244/10.08.2022 г. в РЗИ-Пазарджик/, 

 

и на основание Заповед № РД-01-384/09.08.2022 г. на Министъра на здравеопазването за 

въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, 

считано от 11.08.2022 г. 

 

О Т М Е Н Я М : 

 

1. Заповед № РД-01-316/26.07.2022 г. на Директора на РЗИ-Пазарджик, за въвеждане на 

временни противоепидемични мерки на територията на област Пазарджик, считано от 

11.08.2022 г. 

 

2. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Пазарджик.  

 

3. Заповедта влиза в сила от 11.08.2022 г. 
 

4. Заповедта да се сведе до знанието на управител на област Пазарджик, на кметовете на 

общини в област Пазарджик, на директора на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на 

директора на Областна дирекция по безопасност на храните, на директора на Дирекция 

„Инспекция по труда“- Пазарджик , на директора на Регионално управление на 

образованието – Пазарджик, на директора на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“ - Пазарджик,  на ръководителите на лечебните заведения на територията на 

област Пазарджик, на директора на Районна здравноосигурителна каса – Пазарджик, на 

Председател на РК на Български лекарски съюз – Пазарджик, на Председател на РК на 

Български зъболекарски съюз - Пазарджик, Председател на УС на Регионална 

фармацевтична колегия – Пазарджик, на ръководителите на аптеки, оптики и дрогерии в 

област Пазарджик. 
 

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

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

Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира 

изпълнението на заповедта 
 

 

 

 

Д-Р ХЮЛЯ ШЕРИФ /П/ 

Директор на РЗИ – Пазарджик 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция - Пазарджик 


