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за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г. 

 

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 

от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 426 на Министерския 

съвет от 26 май 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския 

съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 

2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на 

Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 

2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на 

Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 

януари 2021 г. и Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение 

от Главния държавен здравен инспектор 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Изменям и допълвам т. I от Заповед № РД-01-375 от 27.05.2021 г., както следва: 

1. Точка 11 се изменя така: 

„11. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за 

болнична помощ, с изключение на: 

а) свижданията при пациенти в терминален стадий; 



б) свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни - по преценка на 

лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с 

COVID-19.“. 

2. Създават се т. 11а и 11б: 

„11а. При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения за болнична 

помощ по т. 11, букви „а“ и „б“ се спазват всички противоепидемични мерки, включително 

носенето на защитни маски за лице, като не се допуска едновременно повече от един 

посетител на пациент. 

11б. Забраната по т. 11 не се отнася за контролните органи при осъществяване на 

контролната им дейност.“. 

II. Заповедта влиза в сила от 22.06.2021 г.  

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 

здравеопазването. 

   Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет 

страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс.  

 

21.6.2021 г .

X Стойчо Кацаров

Signed by: Stoicho Todorov Katsarov  
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Министър на здравеопазването 


