
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Министър на здравеопазването 

 

 

З А П О В Е Д 

25.2.2022 г.

X    РД-01-110/25.02.2022 г.

Signed by: Ivo Cvetanov Manchev  

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

РД-01-991 от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103 от 

22.02.2022 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. II от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-991 

от 02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88 от 15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г. 

т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така: 

„а) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване съгласно Заповед № РД-01-

108 от 25.02.2022 г. на министъра на здравеопазването, с валидност от 11-тия до 180-тия ден 



от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за 

COVID-19. По силата и за целите на тази заповед, сертификатът може да се използва от 11-

тия до 365-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване или бърз 

антигенен тест за COVID-19; 

б) Цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване, издаден в друга държава на 

ЕС, с валидност не по-рано от 11-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен 

резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19. По силата и за целите на 

тази заповед, сертификатът може да се използва до 365-тия ден от датата на първия 

положителен резултат от PCR изследване или бърз антигенен тест за COVID-19; 

в) Удостоверение за преболедуване на COVID-19, доказано чрез бърз антигенен тест, 

създадено в Националната информационна система за борба с COVID-19 за лицата, които са 

регистрирани в нея като потвърдени случаи на COVID-19, доказани с бърз антигенен тест до 

25.02.2022 г. Удостоверението е с валидност от 11-тия до 365-тия ден от датата на първия 

положителен резултат от проведен бърз антигенен тест“. 

  2. Заповедта влиза в сила от 26.02.2022 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. 

 

  

25.2.2022 г.

X Проф. Асена Сербезова

Signed by: Asena Hristova Serbezova  

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА, ДФ 

Министър на здравеопазването 

 

 

 


