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Относно: настъпила спешна промяна в епидемичната обстановки и необходимост от 

включване на нови държави в червената зона   

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

В изпълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г. с цел да се спази единния 

подход за допускане в България на граждани, пристигащи от държави със сходни 

епидемиологични характеристики, най-малко веднъж седмично се преглежда списъкът 

на държавите по цветови зони на Европейския център за превенция и контрол на 

заболяванията (за държавите членки на ЕС и ЕИП), и на СЗО - за останалите държави и 

за разпространението на варианти на безпокойство. 

Според публикуваните към настоящия момент данни се наблюдава бързо 

влошаване на епидемичната обстановка в няколко държави вкл. с разпространение на 

будещи безпокойство варианти на SARS-CoV-2, повишаване на регистрираните случаи 

с над 50 % спрямо предходния 14-дневен период, както и на смъртните случаи.  Въпреки, 

че не достигат определените нива за да бъдат включени като страни в червената 
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забранителна зона, те представляват потенциален риск за общественото здраве в 

страната. 

Предвид посочените данни, предлагам в заповедта да се въведе възможност за 

въвеждане на допълнителни извънредни противоепидемични мерки спрямо лицата 

пристигащи на територията на Република България от такива държави, като се изисква 

задължително представяне на отрицателен резултат от проведено изследване по метода 

на полимеразно верижна реакция  (PCR) за COVID-19, проведен 72 часа преди влизане 

на територията на страната или поставяне под карантина за период от 10 дни. 

Това е допълнителен механизъм за защита на общественото здраве и съответства 

на предвидената т.н. „аварийна спирачка“ от 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. 

Този подход предлагам да се въведе към момента за лицата пристигащи от 

Руската федерация, Кипър и Испания. 

По отношение на Руската федерация 14-дневната заболяемост на 100 000 

население наближава 500, регистрираните положителни случаи за същия период са над 

250 000 и идентифицирани варианти алфа, бета и делта на SARS-CoV-2.   

Въпреки засилените ограничения, в неделя, 27 юни 2021 г., Москва регистрира 

рекордните 144 смъртни случая от COVID-19 за 24 часа. Това е най-високата цифра от 

началото на пандемията, като 90% от настоящите случаи се дължат на бързо 

разпространяващия се вариант Delta. Във вторият по големина руски град Санкт 

Петербург също се наблюдават нарастващи нива на COVID-19 поради силно 

трансмисивния вариант Delta. В понеделник, 28 юни 2021 г., градът регистрира 110 

смъртни случая от коронавирус. 

За територията на Руската федерация се отчита 54 % увеличаване на 

регистрираните случаи  спрямо предходния 14-дневен период и едновременно с това се 

наблюдава и 53,4 % промяна в броя на новите потвърдени смъртни случаи през 

последните 14 дни спрямо броя през предходните 14 дни. 

Подобна е ситуацията и в Кипър където за последните 7 дни регистрираните 

случаи нарастват рязко, от 216 сл. към 28.06.2021 г. до 577 сл. към днешна дата, 

независимо, че от публикуваните данни на ECDC на 02.06.2021 г. за 25 седмица 

заболяемостта е под 500 на 100 000 население: 

 



 

  

Видно от данните за Испания, разпространение на Covid-19 е най-високо  в 

регионите, представляващи туристическа дестинация и засегнатите региони са се 

увеличили спрямо изнесените данни към 25.06.2021 г.  

Предвид възстановените интензивни връзки през туристическия сезон с 

изброените страни рискът от влизането в страната на лица, които са заразени и са в 

инкубационен период е много голям, поради което предлагам спешно да се актуализира 

заповед № РД-01-547/30.06.2021 г. 

Съгласно публикуваните данни на цитираните източници и заложените критерии 

в червената зона попадат следните държави: Туркменистан, Република Таджикистан, 

Киргизка република, Република Суринам, Република Панама. 

С цел предвидимост на въведените ограничения и своевременно осведомяване на 

пътуващите лица предлагам новите изисквания да влязат в сила 48 часа след публикуване 

на заповедта. 

 

С уважение, 

 

5 .7 .2 0 2 1  г .

X

S ig ne d  b y: A ng e l Iva no v K unche v  
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ 

главен държавен здравен инспектор 

 


