
 

                                                                                                                     
З A П О В Е Д 

 

 № РД-01-93 / 16.01.2023 г. 

гр. Пазарджик 
 

 

На основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от 

Административнопроцесуалния кодекс, с оглед увеличената заболяемост от ОРЗ и Грип на 

територията на област Пазарджик, достигнала епидемични стойности, решение на 

Областния оперативен щаб за борба с Грип и ОРЗ от 16.01.2023 г., предвид осигуряване 

здравето на населението на област Пазарджик и след съгласуване с главния държавен 

здравен инспектор, 

НАРЕЖДАМ: 
 

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област 

Пазарджик срещу разпространението на грип и ОРЗ, считано от 18.01.2023 г. до 24.01.2023 г. 

включително, както следва: 

1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца.  

2. Преустановяване на профилактичните прегледи и задължителните имунизации и 

реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ). 

3. Преустановяване на посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за 

болнична помощ. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им 

дейност.  

4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни 

деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на 

детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други 

двукратно за деня и често проветряване на помещенията. 

5. Преустановяване на учебния процес в училищата на територията на област Пазарджик за 

периода 18.01.2023 г. - 24.01.2023 г. включително, както и преустановяване  на всички 

групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, 

спортни празници и други. 

6. Преустановяване свижданията в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Не се 

отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.  

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

III. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на РЗИ-

Пазарджик. 

IV. Заповедта да се съобщи на ръководствата на лечебните и здравни заведения за сведение и 

изпълнение, областния управител на област с административен центьр Пазарджик, на кметовете 

на общини на територията на област Пазарджик, на началника на РУО — Пазарджик за 

предприемане на мерки по ограничаване разпространението на Грип и ОРЗ. 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта. 
 

 

 

 

Д-Р ДИМИТЪР САВОВ  /П/ 

Директор на РЗИ – Пазарджик 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на здравеопазването 
Регионална здравна инспекция - Пазарджик 


