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от  

доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор 

 

Относно: възможност за частично отпадане на изискването за носене на защитни макси  

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 Във връзка с Ваше разпореждане за намиране на механизъм  за отпадане на изискването 

за носене на защитни маски за лице в някои обекти, където има възможност за постигане на 

колективен имунитет и без да се създава допълнителен риск за общественото здраве, 

предлагам следното: 

1. При постигнат 100 % ваксинационен обхват със завършена ваксинационна 

схема в обекти с до 10 души персонал да отпадне задължението персоналът да носи защитни 

маски за лице, което не изключва спазването на останалите противоепидемични мерки 

съгласно № РД-01-375/27.05.2021 г. и носенето на маски по желание на лицата. 

2. При постигнат 70 % ваксинационен обхват със завършена ваксинационна схема 

в затворени производствени обекти без достъп на външни лица или обслужване на клиенти да 

отпадне задължението персоналът да носи защитни маски за лице, което не изключва 

спазването на останалите противоепидемични мерки и носенето на маски по желание на 

лицата. 



          

 

При необходимост от контакт: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 

д-р Р. Филипова, държавен експерт e-mail: delovodstvo@mh.government.bg 

тел. 02/93-01-211 www.mh.government.bg 
 

3. Да се предложи на Министерството на образованието и науката да отпадне 

задължението за носене на защитни маски за лице в училищата и при провеждане на 

присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни 

центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Останалите 

противоепидемични мерки остават в сила. 

 

 

 

С уважение, 

11.6.2021 г.
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Signed  by: Angel Ivanov K unchev  

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМН 

Главен държавен здравен инспектор 
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