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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, 

 

Пандемията от COVID-19 предизвика безпрецедентна здравна криза в света и 

доведе до съществени затруднения във функционирането както на здравните системи, 

така и на множество отрасли и области в икономиката, енергетиката, туризма и др. 

Към 30.05.2021г. броят на новозаразени, както и на нови починали лица от 

COVID-19 в света продължава да намалява. Докладвани са над 3,5 млн. нови случаи и 78 

000 нови починали, което е съответно с 15% и 7% спад спрямо предходната седмица. 

Нарастване на броя на заразените лица се наблюдава обаче в Африканския и Западния 

Тихоокеански регион, а на смъртни случаи – в Африканския регион. В останалите 

региони на СЗО цитираните показатели отчитат спад или задържане на тенденцията. 

Въпреки че общият брой на случаите и на починалите лица продължават да намаляват за 
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четвърта поредна седмица, заболяемостта и смъртността остават на високи нива и 

съществено завишаване се докладва от много държави във всички региони. 

Най-голям брой нови случаи са докладвани през изминалата седмица от Индия, 

Бразилия, Аржентина, САЩ и Колумбия. Причина за това е както разпространението на 

класическия вариант на новия коронавирус, така и на новите варианти на причинителя. 

Появата на варианти на причинителя на COVID-19 – SARS-CоV-2, определени 

като варианти на безпокойство от Световна здравна организация, поради по-тежко 

протичане на заболяването, по-висока заразност или неефективност на придобития 

имунитет поставят държавите пред ново изпитание по отношение на своевременна 

реакция и въздействие върху здравните и социалните системи. 

В тази връзка по мое предложение влизането на лица от държави с установена 

циркулация на варианти на безпокойство е временно преустановено, с изключение за 

българските граждани и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или 

продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на 

техните семейства. Предвид натрупаните до момента данни за механизма и пътищата на 

предаване на COVID-19 и ефективността на прилаганите мерки, е възможно обаче при 

обоснована необходимост за функционирането на основни отрасли и структури да се 

допусне влизане в страната на отделни лица, пристигащи от такива държави, при 

прилагането на конкретни противоепидемични мерки като периодично изследване, 

карантина, изолация.  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам по изключение да се допусне влизане на 

територията на страната на лица, пристигащи от Индия, Бангладеш, Непал, Мианмар, 

Бутан, Шри Ланка, Пакистан, Малдиви, Бразилия и държави и територии в Африка 

държави с доказана циркулация на варианти на SARS-CoV-2, определени като варианти 

на безпокойство при мотивирано писмено предложение на съответен ресорен министър, 

когато това се налага от особено важни конкретни причини в ръководени от него области 

и след одобрение от Вас или оправомощен от Вас заместник – министър и задължително 

прилагане на конкретни противоепидемични мерки, разписани в одобрението.  

 

С уважение, 

4.6.2021 г.

X
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  


