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ДО 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

ДОКЛАД 

от 

доц. д-р Ангел Кунчев, дм, главен държавен здравен инспектор 

 

Относно: въвеждане на временни противоепидемични мерки при влизане на 

територията на страната по време на удължената с Решение № 426 на Министерския 

съвет от 26 май 2021 г. до 31 юли 2021 г. извънредната епидемична обстановка  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 държавите членки на 

Европейския съюз (ЕС) предприеха различни мерки за овладяване на здравната криза, 

някои от които оказаха въздействие върху упражняването на правото за свободно 

движение на гражданите на ЕС на територията на Съюза. 

На база на натрупаните до момента научни данни се установи, че лицата, които са 

ваксинирани или които имат скорошен отрицателен резултат от изследване за COVID-

19, както и за лицата, които са преболедували COVID-19 през последните шест месеца 

са с по-малък риск да заразят други хора със SARS-CoV-2.  

В този смисъл, свободното движение на хора, които съгласно солидни научни 

доказателства не представляват значителен риск за общественото здраве, например 

поради обстоятелството, че са имунизирани и не могат да предават SARS-CoV-2, следва 

да не бъде ограничавано, тъй като подобни ограничения не са необходими за постигането 

на целта за опазване на общественото здраве.  
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Във връзка с гореизложеното, Европейският парламент предстои да приеме 

Регламент относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно 

съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване 

на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното 

движение на лица по време на пандемията от COVID-19, който да влезе в сила от 01 юли 

2021 г. 

Предприети са предварителни действия от държавите членки за изготвянето на 

цифрови COVID сертификати, като към момента 13 държави, сред които и България, са 

в техническа възможност и издават Цифров COVID сертификат за ваксинация на ЕС. 

Новият сертификат е съобразен с изискванията на бъдещия Регламент и е одобрен от Вас 

със Заповед № РД-01-389/31.05.2021 г. Към момента цитираният сертификат съдържа 

по-малък набор данни от предходните варианти, които са използвани за изготвяне на 

здравните изисквания при влизане на територията на страната по отношение на 

ваксинационния статус на лицата и разпоредени с Ваша заповед № РД-01-374/27.05.2021 

г. Премахнати са дати на първите поставени дози при двудозови ваксини, както и 

вписването на партидните номера на поставените ваксини.   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

С оглед недопускане на ограничения при влизане на територията на страната на 

лица, притежаващи Цифров COVID сертификат за ваксинация на ЕС, предлагам 

здравните изисквания при влизане на територията на Република България да се съобразят 

с изискванията на Регламента по отношение на данните, касаещи ваксинираните лица 

срещу COVID-19, които следва да изискват държавите членки. 

 

С уважение, 

3.6.2021 г.

X
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  


