
 
 
 

З А П О В Е Д 
2.6.2020 г.

X РД-01-264/ 02.06.2020

Signed by: Valentina Georgieva Tsvetanova-Ignatova  
На основание чл. 9, т. 1 от Устройствения правилник на регионалните здравни 

инспекции във връзка с т. 11, раздел I от Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. на 

министъра на здравеопазването, 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Отменям  издадените в периода от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. 

включително предписания, издадени от упълномощените служители на Столична РЗИ 

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

България на Летище София (Терминал 1 и Терминал 2) от държави членки на 

Европейския съюз, с изключение на държавите - членки посочени в т. 5 от Заповед № 

РД-01-288/01.06.2020 г. на министъра на здравеопазването, а именно: Кралство 

Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Белгия, 

Република Ирландия, Република Португалия, Кралство Испания, Република Малта и 

Република Италия, и при които причината за поставяне под карантина не е осъществен 

контакт с лице, болно от COVID -19. 

2. Отменям  издадените в периода от 20.05.2020 г. до 31.05.2020 г. 

включително предписания, издадени от упълномощените служители на Столична РЗИ 

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

България на Летище София (Терминал 1 и Терминал 2) от Република Сърбия и 

Република Северна Македония, и при които причината за поставяне под карантина не е 

осъществен контакт с лице, болно от COVID -19. 

3. Отмяната на издадените предписания по т. 1 и т. 2 да се отрази в 

Националната информационна система за борба с COVID-19, въведена в експлоатация 

от Министерство на здравеопазването. 

 

 



Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник – директора на 

Столична РЗИ.   

Заповедта чрез деловодната система да се сведе до знанието на заместник-

директора,  на главния секретар и на директорите на дирекции -  за сведение и 

изпълнение. 

 

Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи за сведение и да се 

публикува на интернет страницата Столична РЗИ. 

02.06.2020 г.

X
Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ
Директор на СРЗИ
Signed by: Dantcho Ivanov Pentchev  


