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На основание Раздел I т. 11 във връзка с т. 10 от Заповед № РД – 01 – 374/27.05.2021 

година на министър на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД – 01 – 377/27.05.2021 

година, както и с оглед представени в РЗИ – Русе документи, удостоверяващи отрицателен 

резултат от проведено изследване по метода „Полимеразна верижна реакция за доказване на 

COVID – 19“ или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от заповедта на 

министъра на здравеопазването,  направени до 24 часа от влизане в Република България, както и 

на основание т. 8а от Заповед № РД – 01 – 177/ 22.03.2021 година за допълнение на Заповед № РД 

– 01 – 610/22.10.2020 година на министър на здравеопазването и представени в РЗИ – Русе 

документи, удостоверяващи два отрицателни резултата от проведени два броя изследвания по 

метода „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“, направени в два 

последователни дни след 7 – мия ден на наложена с предписание на РЗИ – Русе карантина в 

домашни условия на лица по т. 7 от последната посочена заповед, 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Отменям издадените от директора на РЗИ – Русе по реда на т. 10 от Заповед № РД – 

01 – 374 от 27.05.2021 година на министър на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД – 01 

– 377 от 27.05.2021 година, предписания за поставяне под карантина на лица – български граждани 

и на лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията 

на Република България, както и на членовете на техните семейства, които са представили в РЗИ - 

Русе документ, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода 
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„Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“ или от бърз антигенен тест от 

посочените в Приложение № 2 на заповедта на министъра на здравеопазването, направено до 24 

часа от влизане в Република България. 

2. Възлагам на директор на дирекция НЗБ, след извършване на преценка за наличието 

на обстоятелствата по т. 11 от Заповед № РД – 01 – 374 от 27.05.2021 година на министър на 

здравеопазването, допълнена със Заповед № РД – 01 – 377 от 27.05.2021 година, относно всеки 

отделен случай, да се създаде необходимата организация за отразяване в Националната 

информационна система за борба с COVID – 19 на всяко отменено предписание по т. 1 от 

настоящата заповед, както и да се уведоми лицето, че е освободено от карантина чрез обаждане по 

телефон или изпращане на електронно писмо на електронната поща, от която лицето е изпратило 

документите. 

3. Отразяването в Националната информационна система за борба с COVID – 19 по т. 2 

от настоящата заповед да се извърши както следва: в срок до 24 часа от представяне в РЗИ – Русе 

на документа, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено изследване по метода 

„Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID – 19“ или от бърз антигенен тест от 

посочените в Приложение № 2 на заповедта на министъра на здравеопазването.  

4. Отменям издадените от директора на РЗИ – Русе по реда на т. 7 от Заповед № РД – 

01 – 610 от 22.10.2020 година на министър на здравеопазването предписания за поставяне под 

карантина след изписване от лечебно заведение за болнична помощ на лица по т. 5 и т. 6 от 

заповедта, които са представили в РЗИ – Русе документи, удостоверяващи два отрицателни 

резултата от проведени два броя изследвания по метода „Полимеразна верижна реакция за 

доказване на COVID – 19“, направени в два последователни дни след 7 – мия ден на наложената с 

предписание на РЗИ – Русе карантина в домашни условия.  

5. Възлагам на директор на дирекция НЗБ, след извършване на преценка за наличието 

на обстоятелствата по т. 8а  от Заповед № РД – 177 от 22.03.2021 година на министър на 

здравеопазването, относно всеки отделен случай, да се създаде необходимата организация за 

отразяване в Националната информационна система за борба с COVID – 19 на всяко отменено 

предписание, издадено на основание т. 7 от Заповед № РД – 01 – 610/22.10.2020 година, както и да 

се уведоми лицето, че е освободено от карантина чрез обаждане по телефон или изпращане на 

електронно писмо на електронната поща, от която лицето е изпратило документите. 

6. Отразяването в Националната информационна система за борба с COVID – 19 по т. 5 

от настоящата заповед да се извърши в най – кратък срок след представяне на документите от 

лицето.  

7. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция НЗБ. 

8. Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично. 



9. Настоящата заповед да се връчи на зам. директор на РЗИ - Русе, директор на  

Дирекция НЗБ, началници на Отдели ПЕК, ДЗК, ЗТЕ и ПБПЗ по деловодната система EVENTIS R7 

за сведение и изпълнение. 

10. Заповедта влиза в сила от 00 часа на 28.05.2021 година и отменя Заповед № РД – 01 - 

1479 от 01.05.2021 година на директор на РЗИ - Русе. 

11. Заповедта да се публикува на сайта на РЗИ – Русе. 

28.5.2021 г.

X
д-р Маргарита Николова

Директор на РЗИ - Русе

Подписано от: Margarita Stefanova Nikolova  


