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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 № 547 на Министерския 

съвет от 28 юли 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. и Решение № 426 

на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен 

инспектор 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 1. Допълвам Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г., както следва: 

 а) Създават се т. 7а, 7б и 7в: 

 „7а. Въведената противоепидемична мярка по т. 2 – 7, ограничаваща до 50% 

възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно 

мероприятията, за които се отнася, може да не се прилага при следните условия: 

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

преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна 

реакция за COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или 



изследване по смисъла на Заповед № РД-01-645 от 28.07.20201 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-01-645 от 28.07.20201 г. на 

министъра на здравеопазването или 

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

обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

COVID-19, удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-645 от 

28.07.20201 г. на министъра на здравеопазването. 

 7б. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 7а 

уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция. 

 7в. Регионалните здравни инспекции създават и поддържат списък на обектите и 

мероприятията по т. 7а за целите на осъществявания от тях контрол.“. 

б) Създава се т. 10а: 

„10а. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по 

смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на 

работниците/служителите, като: 

а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 

7.30 и 10 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и 

б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в 

зависимост от характера на работа това не е възможно“. 

2. Заповедта влиза в сила от 20.08.2021 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.  

19.8.2021 г .

X Стойчо Кацаров

Signed by: Stoicho Todorov Katsarov  

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

Министър на здравеопазването 


