
НА ВНИМАНИЕТО НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ 

 

 

РЗИ-Варна предоставя безплатни бързи антигенни тестове на туроператори за 

изследване на български и чуждестранни туристи, с цел свободно движение на 

гражданите на територията на ЕС, при спазване на следната процедура:  

1. Всеки туроператор, който желае да получи безплатни бързи антигенни тестове за 

изследване на български и чуждестранни туристи с цел свободно движение на граждани 

на територията на ЕС трябва да сключи договор с лаборатория, издаваща цифров 

сертификат от списъка, публикуван в сайта на Националната здравно-информационна 

система, достъпен на следния линк  - https://www.his.bg/bg/az-i-moeto-semeistvo/laboratorii 

на територията на област Варна. Наличието на това условие е свързано с възможността 

при въвеждане на отрицателни резултати от проведените изследвания от посочените 

лаборатории в Националната здравно-информационна система да се генерират Цифрови 

COVID сертификати на ЕС за изследване.  

2. Туроператорът следва да подаде заявка до РЗИ-Варна в срок до 5 (пет) работни 

дни преди датата, на която антигените тестове следва да бъдат предадени на 

лабораторията. В заявката се посочва наименованието на туроператора, количеството 

заявени бързи антигенни тестове, наименование на лабораторията и дата на изпращане на 

заявката. 

3. Заявката се изпраща на електронната поща на РЗИ-Варна office@rzi-varna.com за 

Борислава Димитрова. 

4. РЗИ-Варна обработва заявките и съобразно наличните количества бързи 

антигенни тестове информира съответния туроператор за наличната възможност по 

електронна поща, като при положителен отговор определя ден и час за получаване на 

бързите антигенни тестове на място в РЗИ-Варна от представител на лабораторията, с 

която туроператора има сключен договор.  

5. След получаване на отговор от РЗИ-Варна туроператорът информира 

лабораторията за времето и количеството бързи антигенни тестове, които следва да 

получи. Тестовете се предават на представител от лабораторията в РЗИ-Варна с приемо-

предавателен протокол. 

 

Образец на заявка по т.2 

https://www.his.bg/bg/az-i-moeto-semeistvo/laboratorii
mailto:office@rzi-varna.com
https://www.rzi-varna.com/docs/zajavka-turoper.pdf


Списък на лаборатории, издаващи цифров сертификат в област Варна 

1. СМДЛ Сити Лаб ЕООД - гр. Варна 

2. "Диагностично-консултативен център 3 - Варна" ЕООД 

3. СМДЛ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000 ООД 

4. СМДЛ Статус ЕООД 

5. УМБАЛ "Света Марина" 


