РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Главен държавен здравен инспектор

8.10.2021 г.

X

75-01-57

Signed by: Anita Atanasova Dimitrova

ДО
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД
от
доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор
Относно: промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в света

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Във връзка с въведения единен подход за допускане на територията на страната
на пристигащи от държави, категоризирани в цветови зони, съобразно въведени
епидемиологични критерии, е извършен преглед на 14-дневната заболяемост, промяната
в броя на случаите на двуседмична база и седмичната положителност на тестовете, които
се провеждат в държавите, разпространението на вариантите на безпокойство.
Анализирани е информацията, публикувана на интернет страниците на Европейския
център за превенция и контрол на заболяванията, на Световна здравна организация (СЗО)
както и наличните данни от официалните страници на държавите, обобщавана и
актуализирана от Global Change Data Lab и Оксфордския университет.
Предвид наличните към 08.10.2021 г. данни предлагам следното:
1. За достигната 14-дневна заболяемост под 200 на 100 000 население и
седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания ≤ 4 %,
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преминаване в зелена зона на Франция, Княжество Монако, Република Португалия,
Република Кипър и Исландия.
2. За достигната 14-дневна заболяемост между 200 и 500 на 100 000 население,
преминаване от червена в оранжева зона на Малайзия, Израел, Кралство Есватини,
Ислямска република Иран, Република Северна Македония, Република Косово, Киргизка
република, Република Казахстан, Съединени Американски щати и Ирландия;
3. За достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население,
преминаване в червена зона на Барбадос (993,54%000), Антигуа и Барбуда (858,93%000),
Румъния (760,01%000), Република Естония (747,06%000), Република Латвия (742,39%000),
Сингапур (576,66%000) и Словения (575,59%000)
С цел предвидимост на въведените ограничения и своевременно осведомяване на
пътуващите лица предлагам новите промени да влязат в сила минимум 48 часа след
публикуване на заповедта.
Предложенията са съобразени и с изготвената информация от Националния
център по заразни и паразитни болести.
Съгласно заповед № РД-01-733/27.08.2021 от „червена зона“ на територията на
страната не се допускат лица. Направено е изключение за: български граждани или със
статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на
Република България и членове на техните семейства; граждани на ЕС/ЕИП и Швейцария,
които пристигат от ЕС/ЕИП и Швейцария; медицински специалисти, участващи в
доставките на лекарствени продукти, медицински изделия, ЛПС и медицинска
апаратура; официални длъжностни лица; лица по хуманитарни причини; сезонни
земеделски работници и такива в туризма; чуждестранни студенти; лица за получаване
на указ за статут и лица с потвърждение от друго министерство за важна за страната ни
дейност.
Българските граждани и тези от изключенията се допускат на територията на
страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация
или за преболедуване или аналогичен документ, едновременно с отрицателен резултат
от проведено до 72 часа преди влизане в страната PCR изследване или поставяне под
карантина за срок от 10 дни ако не представят необходимите документи.
Предлагам в изключенията да се включат и граждани на Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия, които да се допускат на територията на страната
по гореописания ред.
Основен мотив за това са тесните икономически и социални връзки на посочената
държава с ЕС, предвид скорошното ѝ членство в съюза и свързаните с това
взаимоотношения на България с Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия.

С предвидените здравни изисквания ще се гарантира недопускане внос и
последващо разпространение на COVID-19, както и ще се даде възможност да се
възобновят преустановени поради пандемията икономически и други дейности.

С уважение,
8 .1 0 .2 0 2 1 г .
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