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Относно: постъпило запитване с рег. № 94-8524/26.10.2021 г. по покана отправена до
всички заинтересовани лица за закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на
индивидуално неинвазивно изследване на SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-4
клас и осигуряването на по-продължително провеждане на учебния процес присъствено

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВИТЕЛИ,
Във връзка с постъпило от Вас запитване по горепосочената покана, предоставям
отговор на зададения въпрос:
Въпрос № 1:
Как можем да получим информация, дали е открита обществена поръчка за доставка
на щадящи антигенни тестове за COVID-19, предназначени за образователната система,
както обяви Министър Кацаров и къде можем да се запознаем със самата обществена
поръчка.
Отговор на въпрос № 1:
На 26.10.2021 г. (вторник) на официалната страница на Министерството на
здравеопазването е публикувана покана до всички заинтересовани лица за закупуване
гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5
тел. +359 2 930 11 71, +359 2 981 01 11, факс: +359 2 981 18 33
e-mail: press@mh.government.bg
www.mh.government.bg

на бързи антигенни тестове за провеждане на индивидуално неинвазивно изследване на
SARS-CoV-2 с цел скрининг на ученици от 1-4 клас и осигуряването на попродължително провеждане на учебния процес присъствено.
Поканата е публикувана на следния интернет адрес:
https://www.mh.government.bg/bg/novini/pokani-i-konkursi/pokana-do-vsichkizainteresovani-lica-za-za-26-10/

С уважение,
29.10.2021 г.
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Стойчо Кацаров

д-р Стойчо Кацаров
министър на здравеопазването
Signed by: Stoicho Todorov Katsarov
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