
 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 Министерство на здравеопазването 

 Министър на здравеопазването 

 

 

 

З А П О В Е Д 

25.2.2022 г .

X РД-01-109/25.02.2022 г.

           документ,

           регистриран от:

Signed by: Ivo Cvetanov Manchev
 

 

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г., изменена 

със Заповед № РД-01-68 от 03.02.2022 г. и Заповед № РД-01-85 от 15.02.2022 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 Регламент (ЕС) 2021/953 на 

Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, 

проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, 

направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на 

ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19 и 

Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 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 28 август 2020 г., Решение № 673 на 

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

25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение 

№ 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския 

съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и 

Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и предложение от Главния 

държавен здравен инспектор 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. В Заповед № РД-01-49 от 28.01.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-68 от 

03.02.2022 г. и Заповед № РД-01-85 от 15.02.2022 г. се правят следните изменения и 

допълнения: 



1. В т. I се създават т. 4.5. и 4.6.: 

„4.5. Лицата, пристигащи от Украйна, независимо от зоната, в която държавата 

попада към момента на пристигането им, се допускат в страната при представяне на 

валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за 

проведено изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите 

данни като цифровия COVID сертификат на ЕС. Лицата, които не представят такъв 

документ се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за 

настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от 

директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него 

заместник-директор. 

4.6. Поставеното под карантина лице по т. 4.5. може да направи изследване по 

метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен 

тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в 

страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на 

лицето се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната 

информационна система за борба с COVID-19.“. 

2. В т. 6 думите „и ГКПП „Стрезимировци““ се заменят с „ГКПП Стрезимировци 

и ГКПП „Кардам“.     

3. Точка 9.3. се изменя така: 

„9.3. „Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“ е документ, 

който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода 

от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в 

документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, 

съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия 

положителен резултат от NAAT изследване или дата на първия положителен резултат от 

бърз тест за антигени, включен в одобрения от Комитета за здравна сигурност общ 

списък на ЕС на тестовете за антигени на COVID-19 и извършен от медицински 

специалисти или квалифициран тестващ персонал и положителен резултат (Positive), 

данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и 

неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно 

изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна 

верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична 

амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), 

използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 

(RNA).“ 

 

 

 

 



4. Приложение № 4 към т. I, 10 се изменя така:     

 „Списък на държавите (териториите), чиито сертификати за ваксинация, 

изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия 

COVID сертификат на ЕС 

 

Албания 

Андора 

Армения 

Бенин 

Ватикан (само по отношение на 

издаваните сертификати за 

ваксинация) 

Великобритания 

Грузия 

Ел Салвадор 

Израел 

Исландия 

Йордания 

Кабо Верде 

Ливан 

Лихтенщайн 

Мароко 

Молдова 

Монако 

Нова Зеландия 

Норвегия 

Обединени Арабски емирства 

Панама 

Република Северна Македония 

Сан Марино 

Сингапур 

Сърбия 

Тайван 

Тайланд 

Того 

Тунис 

Турция 

Украйна 

Уругвай 

Фарьорски острови 

Черна гора. 

Швейцария“.

 

 

II. Заповедта влиза в сила от 26.02.2022 г. 

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

здравеопазването. 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на 

интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния 

административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

25.2.2022 г .

X Проф. Асена Сербезова

Signed by: Asena Hristova Serbezova  

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ 

Министър на здравеопазването 


