
 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 

 

Изх. № …………………… 

 

   ПРОЕКТ

    

ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Д О К Л А Д 

от д-р Петър Москов - министър на здравеопазването 

 

Относно: проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата 

за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, 

приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2006 г. (обн. ДВ. бр.85 от 2006 

г., изм. бр.37 от 2008 г. и бр.5 от 2011 г.) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям 

за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на 

Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република 

България, приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2006 г. (обн. ДВ. 

бр.85 от 2006 г., изм. бр.37 от 2008 г. и бр.5 от 2011 г.) 

През 2013 г. Експертната група по имунизации към Световната здравна 

организация изготви препоръки за промяна в схемата за прилагане на ваксината срещу 

жълта треска, която се отнася до премахване на реимунизациите срещу заболяването, 
извършване на еднократно ваксиниране, с което се изгражда пожизнен имунитет и  

пожизнена валидност на международния сертификат за ваксинация срещу жълта треска, 

считано от 10-тия ден от поставянето на ваксина срещу заболяването. През 2014 г. с 

резолюция WHA 67.13 на Световна Здравна Асамблея направените препоръки бяха 

приета от държавите членки на СЗО като изменения в Международните здравни правила 

(2005), които официално влизат в сила от 11 юли 2016 г. 

В тази връзка е необходимо да се извърши синхронизиране на действащата 

нормативна уредба в страната с официалните препоръки на Световната здравна 

организация.  

С проекта на постановление се предлага одобряване на изменение на Наредбата 

за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България, 

което ще регламентира създаването на пожизнена защита от заразяване след 

имунизиране срещу жълта треска и пожизнена валидност на сертификата срещу жълта 

треска, считано от десетия ден след датата на имунизацията. 

Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в 

изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 



 

 

 

 

на неговата администрация, проектът на постановление и доклада към него бяха 

публикувани за обсъждане на интернет страницата на Министерство на 

здравеопазването. Направените бележки и предложения са отразени съгласно 

приложената справка. 

Проектът за изменение на наредбата не съдържа разпоредби, транспониращи 

актове на Европейския съюз, поради което не е приложена таблица за съответствие с 

правото на Европейския съюз. 

Към проекта на Постановление на Министерския съвет е приложена финансова 

обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено влияние върху държавния 

бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на 

Министерския съвет и неговата администрация. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,            

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 Предвид гореизложеното, на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1  и 2 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация моля 

Министерски съвет да разгледа и приеме проекта на Постановление за изменение и 

допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен 

контрол на Република България за прилагане на измененията на МЗП (2005).  

 

С уважение, 

 

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ 

Министър на здравеопазването   ректор на дирекция „МДЕЗ“: д-р И. Георгиева 

 
 

 
Съгласували:  

д-р Адам Персенски, зам.министър: 

д-р Теодора Тодорова, и.д. директор на дирекция „ППЗПБ“: 
Изготвил: 

д-р Кремена Пармакова, главен експерт, дирекция „ППЗПБ” 


