
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Министър на здравеопазването 

 

 

З А П О В Е Д 

X

 

за изменение на Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. 

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 

от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с 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: 

 

1. В т. I от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. се правят следните изменения: 

а) Точка 16 се отменя; 

б) В т. 20, буква „а” се изменя така: 

„а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за 

COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната 

седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) 

и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в 



провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни 

документи за ваксинация, преболедуване или изследване”. 

  2. Заповедта влиза в сила от 6.12.2021 г.  

  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство 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. 
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Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

Министър на здравеопазването 

 

 

 


