
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД 

З А П О В Е Д  

№ РД-01-1065/ 17.11.2020 

                           гр. Благоевград 

 

 

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

на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет 

от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет 

от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на 

Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 

г. и Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския 

съвет от 30.07.2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г., и въведените 

противоепидемични мерки на територията на страната, във връзка с предложение на 

Общински кризисен щаб – Сандански, направено по време на проведено заседание и взети 

решения, отразени в протокол №53/16.11.2020 г., за въвеждане на допълнителни 

противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на 

територията на община Сандански, разпоредени със заповед № РД-01-1048/13.11.2020 г. на 

директора на РЗИ – Благоевград, и след съгласуване с Областен оперативен щаб - 

Благоевград 

Н А Р Е Ж Д А М :  

I.  Въвеждам допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на 

община Сандански, към разпоредените със заповед № РД-01-1048/13.11.2020 г. на 

директора на РЗИ – Благоевград, както следва: 

1. Училищата да преминат в комбинирана форма на обучение. Директорите на 

учебните заведения на територията на община Сандански да организират образователния 

процес, като изработят график за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и 

присъствено обучение, с по - висок процент на времето в ОРЕС, считано до 27.11.2020 г. 

включително. 

2. Да се ограничи работното време на заведенията на територията на община 

Сандански, до 23:00 часа, считано до 30.11.2020г. включително. 

3. Да се забрани предлагането и използването на наргилета в заведенията на 

територията на община Сандански, считано до 30.11.2020 г. 

Въведените със заповед № РД-01-1048/13.11.2020 г. на директора на РЗИ – 

Благоевград временни противоепидемични остават непроменени за определеният в същата 

срок. 

 II. Копие от настоящата заповед да се връчи на кмета на община Сандански за 

сведение, изпълнение и контрол. 

  

     

 



17.11.2020 г.

X Директор РЗИ Благоевград

Д-р Калоян Калоянов

Signed by: Kaloyan Vladimirov Kaloyanov  


