
 

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 

ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАТОРИ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТ БУРГАС  

 

Със Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. министъра на здравеопазването въвежда 

временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 

07.09.2021 г. до 31.10.2021 г..  

Съгласно т.т.I.23 и I .24 от същата въведените противоепидемични мерки по т. 1, 

3, 7, 8, 9, 12 и 13 ограничаващи възможността за използване на капацитета на 

помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите 

лица в съответните помещения, както и противоепидемичните мерки по т.15 относно 

задължителното отстояние от 1,5 метра между облегалките на столовете на съседните 

маси и допускане на не повече от 6 души на една маса, може да не се прилагат при 

изпълнение на условията по т. 23. както следва:  

а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или 

преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди 

влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за 

ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 

27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и  

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е 

създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието 

само на лица, които:  

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 

27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или  

бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в 

обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), 

удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на 

министъра на здравеопазването.  

В т I.25. от Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. е регламентирано, че 

ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 23 и 24 

предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна 

инспекция.  

С цел изпълнение на изискването по т.I.25. от Заповед № РД-01-

748/02.09.2021г. следва да подадете следната информация в свободен текст, като 

задължително посочите:  

 период на провеждане на мероприятието,  

 обект в който ще се провежда, организатор,  

 фирма стопанисваща обекта,  

 адрес на обекта,  

 контакти на отговорно лице, на електронна поща: rzi@rzi-burgas.com  

или на ръка на следния адрес: 

Гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120, ет.1-деловодство в делнични дни, 

работно време от 08:30 ч. до 17:00 ч. 
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