
 

 
 

 

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   Министерство на здравеопазването 

   Министър на здравеопазването 

 

З А П О В Е Д 

21.5.2021 г.

X РД-01-366/21.05.2021 г.

           документ,

           регистриран от:

Signed by: Ivo Cvetanov Manchev
 

 

за допълнение на Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021 г. 

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 

73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 395 на 

Министерския съвет от 28 април 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 

325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, 

удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на 

Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 

2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на 

Министерския съвет от 23 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 

септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение 

№ 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и предложение от Главния държавен 

здравен инспектор 

  

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Допълвам т. I от Заповед № РД-01-354 от 18.05.2021 г., като създавам т. 3а: 

 „3а. По изключение се допуска влизането и престоя за периода от 23.05.2021 г. до 

31.05.2021 г. на спортисти, треньори и длъжностни лица от отбора на Бразилия по спортна 

гимнастика за участие на Световната купа по спортна гимнастика, която ще се проведе в 

гр. Варна, при спазване на следните изисквания: 



 

 
 

а) предоставяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането 

в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-

19; 

б) предоставяне на Регионална здравна инспекция – Варна на отрицателни 

резултати от проведени до 24-тия час след влизането в страната и на третия ден от престоя 

изследвания по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19; 

в) спазване на противоепидемичните мерки съгласно Заповед № РД-01-274 от 

29.04.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г. и Заповед № РД-01-

355/18.05.2021 г. и Заповед № РД-01-273 от 29.04.2021 г. на министъра на 

здравеопазването.“ 

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 

здравеопазването. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването на интернет 

страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен 

съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

21.5.2021 г .

X Стойчо Кацаров

Signed by: Sto icho Todorov Katsarov  

  Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

  Министър на здравеопазването 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


