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МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 
 

 

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  

на движими вещи 

  

 Днес, ………10.2021 година, в гр. ………………………………………………………………., 

във връзка с изпълнение на Споразумение за предоставяне на безвъзмездно финансиране по 

Инструмента за спешна подкрепа (Emergency Support Instrument (ESI) на Европейската 

комисия  „SUPPORTING ACCESSIBILITY OF TESTS FOR THE DELIVERY OF EU 

DIGITAL COVID CERTIFICATES“ (Project: SI2.853635 – Test for COVID Certificates - 

Bulgaria) и Договор № РД-06-199/ 30.09.2021 г., сключен между Министерство на 

здравеопазването и „ТОПИК Инвест“ ЕООД, се състави настоящият приемо-предавателен 

протокол, с който следните служители, от страна на РЗИ Пловодив 

1.……………………………………………………………………………………………….…….. 

 

2……………………………………………………………………………………………………… 

 

Предадоха на: 

1.……….……….…………………………………………..………….…………………………..… 

 

2..………………………………………………………………………………………………….....,  

представител/и на:   

………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………….,  

следните активи: 

 …………………...…. бр. бързи антигенни тестове – SARS - CoV-2 Antigen Rapid 

Test Kit /Colloidial Gold  Immunochromatography/ (кит, включващ всичко 

необходимо за извършване на теста), с производител - Beijing Lepu Medical 

Technology Co., Ltd, Китай. 
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Бързите антигенни тестове се предоставят на 

……………………………………………………................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………..., 

за нуждите на туроператори, за осигуряване на безплатни бързи антигенни тестове за 

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

на територията на ЕС.  

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.  

 

Приел:          Предал: 

1. …………………………....……             1.  ………………………………….…..   

 

2. ……………..……………..……                              2. ……………………………………… 
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