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Относно: промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в света   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР, 

  

Във връзка с въведеното изискване за допълнително изследване или карантина на 

лица, пристигащи от т.нар. „червена зона“, в съответствие с предвидената „аварийна 

спирачка“ в Препоръка (ЕС) 2021/961 НА СЪВЕТА от 14 юни 2021 година за изменение 

на Препоръка (ЕС) 2020/1475 относно координиран подход за ограничаване на 

свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19, с което се цели максимално 

ограничаване на възможността за внос на вируса от държави с влошена епидемична 

обстановка, предлагам следното: 

Децата от навършването на 12 до 18 години да се допускат на територията на 

страната при представяне на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане 

в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, 

удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или на 

равностоен или аналогичен документ. В случай, че не представят такъв документ се 

поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в 
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което е посочено, че ще пребивават, с предписание, издадено от директора на 

съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-

директор. Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на 

полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 не по-рано от 72 часа от 

пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното 

изследване, карантината се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на 

резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19. въведе 

изискването, лицата пристигащи от държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ да 

представят на органите на граничния здравен контрол валиден документ за ваксинация 

или преболедуване едновременно с отрицателен резултат от проведено до 72 часа 

изследване по метода PCR. 

Причина за това е, че поради приоритизиране в някои държави от ЕС/ЕИП и 

Великобритания на ваксинацията срещу COVID-19 за лица от рискови групи, няма 

осигурен равен достъп на децата до ваксинация и респ. до Цифров COVID-19 сертификат 

за ваксинация. Това води до невъзможност пътуването на деца от т.нар. „червена зона“ 

с техните семейства и ограничава възможността за свободно движение на територията 

на ЕС. 

Предвид разпространението на вариант Омикрон на територията на всички 

континенти, съгласно последните данни на Световна здравна организация, считам че 

ограничението за влизане на територията на страната на лица, пристигащи от Република 

Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република 

Намибия и Република Зимбабве следва да отпадне.  

 

 

Фиг. 1: Разпространение на варианти Делта и Омикрон в света, към 11.01.2022 г. 

 

Във връзка с въведения единен подход за допускане на територията на страната 

на пристигащи от държави, категоризирани в цветови зони, съобразно прилаганите 

епидемиологични критерии, съгласно заповед № РД-01-977/26.11.2021 г., 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. Анализирана 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 12.01.2022 г. данни предлагам за достигната 14-дневна 

заболяемост над 500 на 100 000 население, преминаване в червена зона на Държавата 

Кувейт, Република Северна Македония и Унгария. 

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. 

 

С уважение, 
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Главен държавен здравен инспектор 

 


