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Относно: допускане по изключение на влизане и пребиваване в периода 23.05. – 

31.05.2021 г. на територията на Република България на девет лица от Бразилия 

 

 

УВАЖАЕМИ Д-Р КАЦАРОВ, 

 

В Министерството на здравеопазването постъпиха писма вх. № 04-19-

23/05.05.2021 г. и № 04-19-26/19.05.2021 г. от Министерството на младежта и спорта за 

допускане на територията на Република България на организатори и участници в 

различни международни спортни състезания. Държавите, от които се очаква да 

пристигнат участниците в тези състезания, са включени в мои доклади № 75-01-

19/17.05.2021 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка и доклад № 75-

01-17/18.05.2021 г. за разширяване на списъка с държави, от които е забранено лица да 

влизат в страната и възоснова на тях са въведени временни противоепидемични мерки 

за влизането на територията на Република България, за периода от 19.05.2021 г. до 

31.05.2021 г., респективно са включени в заповед № РД-01-354/18.05.2021 г.  



 

 
 

Отчитайки, че при полагане на усилия и отговорност от всички институции 

можем да опазим здравето и живота на българските граждани и в изпълнение на 

разпореждане на ресорният заместник-министър, предлагам следното:   

По изключение и само за конкретния случай, да се допуснат на територията на 

страната за определения в писмо от ММС рег. № 04-19-26/ 19.05.2021 г. в МЗ период 

от 23.05. до 31.05.2021 г. девет лица от Бразилия, които са състезатели, треньори и 

организатори, с цел участие в Световната купа по спортна гимнастика. 

За целта предлагам с нарочна заповед само за конкретните лица да се измени 

настоящата заповед № РД-01-354/18.05.2021 г., като се впишат изрично следните 

изисквания към лицата: 

- наличие на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизането в страната изследване по метода на  полимеразна верижна реакция; 

- наличие на отрицателен резултат от проведено до 24-тия час след 

влизането в страната изследване по метода на  полимеразна верижна реакция; 

- наличие на отрицателен резултат от проведено на 3-тия ден от престоя в 

България изследване по метода на  полимеразна верижна реакция. 

- спазване на всички необходими противоепидемични мерки по време на 

престоя на лицата в България съгласно заповед № РД-01-355/18.05.2021 г. на 

Министерството на здравеопазването, за което отговарят организаторите на спортното 

събитие. 

 

 

С уважение, 

21.5 .2021 г.

X
до ц. д-р  Ангел  К унчев дм

главен дъ р жавен здр авен инспекто р
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