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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 Със Заповед № РД-01-288 от 01.06.2020г. на министъра на 

здравеопазването, считано от 01.06.2020г. е въведена временна забрана за 

влизане на територията на Република България. Т.5 от заповедта гласи  

„Всички лица, които влизат на територията на Република България от 

Кралство Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия, Кралство Белгия, Република Ирландия, Република 

Португалия, Кралство Испания, Република Малта и Италия и от всички 

трети страни, с изключение на Република Сърбия и Република Северна 

Македония, се поставят под карантина за срок от 14 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 оправомощено от него длъжностно лице”. 

 Точка 11 от същата заповед гласи:  „Директорите на регионалните 

здравни инспекции отменят със заповед издадените предписания за 

поставяне под карантина на лицата, които са влезли на територията на 

Република България от 20.05.2020г. до 31.05.2020г. включително, от 

държави-членки на Европейския съюз извън посочените в т.5 и от 

Република Сърбия и Република Северна Македония, и при 

коитопричината за поставяне под карантина не е била контакт с лице, 

болно от COVID-19”. 

 Регионалните здравни инспекции са издали следните заповеди, на 

основание т.11 от заповед № РД-01-288 от 01.06.2020г. на министъра на 

здравеопазването: 

- Заповед № РД-01-150/01.06.2020г. на РЗИ – Хасково; 

- Заповед № РД-01-264/02.06.2020г. на Столична РЗИ; 

- Заповед № РД-01-369/01.06.2020г. на РЗИ – Благоевград; 

- Заповед № РД-01-91/01.06.2020г. на РЗИ – Варна; 
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- Заповед № РД-01-85/01.06.2020г. на РЗИ – Ямбол; 

- Заповед № РД-01-122/02.06.2020г. на РЗИ – Русе; 

За издадени предписания от РЗИ гр.Бургас и РЗИ гр.Видин е 

необходимо да се изпрати на e-mail Заявление по образец до съответната РЗИ 

за отмяна на издадените от тях предписания за карантина. 

 

На задължителна 14-дневна карантина НЕ подлежат лица, които са 

пристигнали от Австрия,  Полша,  Румъния, Словакия, Словения, 

Унгария, Финландия, Франция, Нидерландия, Германия, Гърция, 

Дания, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Хърватия, Чехия,   Люксембург,  

Сърбия и Северна Македония. 

 Всички пристигащи от други държави се поставят под задължителна 

14-дневна карантина.  
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