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Относно: промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в света   

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с въведения единен подход за допускане на територията на страната 

на пристигащи от държави, категоризирани в цветови зони, съобразно въведени 

епидемиологични критерии, е извършен преглед на 14-дневната заболяемост, промяната 

в броя на случаите на двуседмична база и седмичната положителност на тестовете, които 

се провеждат в държавите, разпространението на вариантите на безпокойство. 

Анализирани е информацията, публикувана на интернет страниците на Европейския 

център за превенция и контрол на заболяванията, на Световна здравна организация (СЗО) 

както и наличните данни от официалните страници на държавите, обобщавана и 

актуализирана от Global Change Data Lab и Оксфордския университет.  

По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 18.07.2021 г. общият брой 

на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн., а общият брой на починалите надхвърля 

4 млн. души. Броят на новите случаи, докладвани през последната седмица (12-

18.07.2021 г.) е над 3,4 млн., като се отчита ръст с 12% в сравнение предходната седмица. 

Броят на новозаразените лица е нараствал със средно 490 000 случая дневно през 

последната седмица спрямо 400 000 случая през предходната седмица. Очаква се, при 

досешното темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите 

три седмици да надхвърли 200 млн. 
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Предвид повишената интензивност на епидемичния процес и достигната 14-

дневна заболяемост над 500 на 100 000 население, новите държави, които следва да се 

включат в т.нар. червена зона са:  

- Република Малта-  14-дневна заболяемост 553,29%000; 

- Кралство Нидерландия - 14-дневна заболяемост 737,01%000; 

- Грузия - 14-дневна заболяемост 548,81%000; 

- Княжество Андора - 14-дневна заболяемост 535,82%000. 

Към държавите в т.нар. оранжева зона преминава зелена зона Княжество Монако 

поради достигната 14-дневна заболяемост от 359,29%000.  

По отношение на въведената възможност, в съответствие с предвидената 

„аварийна спирачка“ в 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, за въвеждане на 

допълнителни противоепидемични мерки спрямо държави, с установено негативна 

тенденция в развитието на епидемичната обстановка, предлагам към списъка с тези 

държави да се добави Пакистан. От началото на м. юли 2021 г. се отчита тенденция на 

увеличаване на заразените с COVID-19, като за първи път от м. май заболяемостта в 

страната надхвърля 6 на 100 000 население. По данни на Министерството на 

здравеопазването на Пакистан, половината от новите случаи са причинени от Делта 

вариант, като в най-населения пакистански град Карачи заболелите от Делта вариант са 

92% от общия брой новозаразени, а процентът на разпространение на вируса надхвърля 

23%.  

С цел предвидимост на въведените ограничения и своевременно осведомяване на 

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

на заповедта. 

Предложенията са съобразени и с изготвената информация от Националния 

център по заразни и паразитни болести.  

 

С уважение, 

 

2 3 .7 .2 0 2 1  г .
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