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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

В Министерството на здравеопазването се получиха множество писма от различни 

организации от бранша на туризма относно заповед на МЗ № РД-01-19 от 14.01.2022 г. за 

забрана за влизането от 19.01.2022 г. на чужди граждани от страни извън ЕС, които са в 

червена зона.  

Заповедта засяга основни пазари за зимния туризъм на страната като Сърбия, 

Турция, Северна Македония и Израел. Пребиваването в курортите включва и множество 

съпътстващи услуги, които допринасят за издръжката и прехраната на други малки и средни 

бизнеси, а освен финансовите загуби спада и доверието в българските институции предвид 

неравнопоставеността на гражданите от ЕС и други страни. 

В действителност новата заповед ще окаже влияние върху оперативните резултати 

на всички основни и периферни сектори на зимния туризъм.  
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В тази връзка, предлагам да се извърши промяна в заповед  № РД-01-19 от 14.01.2022 

г., с която да се създадат условия за равнопоставено третиране на туристите от ЕС и тези, 

пристигащи от традиционни пазари като Турция, Северна Македония, Сърбия и Израел. По 

този начин се постига предвидимост и последователност на въвежданите временни 

ограничителни мерки за влизане в България от страни, попадащи в червена зона. Това са 

държави, с които България има тесни исторически, културни и икономически връзки. 

Направените предложения за промени в държавите по цветови зони в Приложение 

№ 1, т. I.3 са съобразени и с полученото писмо от НЦЗПБ рег. № 16-00-4/14.01.2022 г. за 

изготвяне на списък на държавите по цветови зони съобразно оценка на разпространението 

на COVID–19 в изпълнение на т. 3 от заповед № РД – 01-547/30.06.2021 г. на министъра на 

здравеопазването. 

Предлагам промените в заповедта да влязат в сила не по-рано от 48 часа след 

публикуване на й. Предложенията са съобразени и с изготвената информация от 

Националния център по заразни и паразитни болести.  

 

 

 

С уважение, 

1 7 .1 .2 0 2 2  г .
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