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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: допускане на лица на територията на страната 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

С Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския съюз и на Съвета от 14 юни 2021 относно 

рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за 

ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID-

19 сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от 

COVID-19 се въведоха основните изисквания, на които следва да отговарят гражданите и 

държавите членки при пътуване в рамките на Европейския съюз. Посочено е, че при валиден 

Цифров COVID сертификат на ЕС лицата не следва да бъдат ограничавани при пътуване, но 

е допуснато че при влошена епидемична обстановка, наличие на висока степен на 

разпространение на будещи безпокойство или интерес варианти на SARS-CoV-2, които 

повишават заразността, водят до по-тежко протичане на заболяването или засягат 

ефикасността на ваксината държавите членки следва отново да поискат от притежателите на 

сертификати за ваксинация или сертификати за преболедуване да се подложат на тест за 

зараза със SARS-CoV-2 и/или карантина/самоизолация. 

Предвид това, както и възможността, описана 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 
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COVID-19 на лица, пътуващи от район, класифициран като „червен“ или „сив“, съгласно 

критериите за разпространение на COVID-19 и тяхното цветово определяне, които не 

притежават сертификат за направен PCR тест да могат да се подлагат на карантина, 

предлагам следните изменения по отношение на влизаните на територията граждани от ЕС и 

ЕИП:  

1. Да се даде възможност на гражданите на ЕС/ЕИП, в т.ч. българските граждани и 

лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на 

територията на Република България и членове на техните семейства, които идват от държави, 

попадащи в червена зона, да бъдат допуснати на територията на България при определени 

условия - при предоставяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или 

на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС 

за ваксинация и на отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно 

верижна реакция за COVID-19 или при предоставяне на отрицателен резултат от проведенf 

до 72 часа преди влизане PCR изследване и последваща 10-дневна карантина. 

Същата възможност да се предвиди и за лица от държави извън ЕС/ЕИП, които 

представляват специфични категории, пътуващи с ключови функции или нужди от 

първостепенно значение съгласно Препоръка (ЕС) 2020/912 на Съвета относно временното 

ограничение на неналожителните пътувания в ЕС (напр. медицински специалисти; 

участващи в доставките на лекарствени продукти; лица по хуманитарни причини; сезонни 

работници и др.).  

 2. Поради настъпило подобрение в епидемичната ситуация в държавите, за които е 

налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация 

и спрямо пристигащите, от които се прилагат специфични противоепидемични мерки (Руска 

федерация, Португалия и Пакистан), предлагам те да отпаднат от Приложение № 1 и към 

пристигащите от тях да се прилагат изискванията за пристигащи от оранжева зона, където 

посочените държави попадат.  

3. Единният подход за допускане в България на граждани, пристигащи от държави със 

сходни епидемиологични характеристики да се запази, като списъка на държавите по цветови 

зони да се променя на 14 дни, като се допусне възможност при необходимост промяната да 

се извършва и по-често. 

4. С цел предвидимост на действията на заинтересованите лица заповедта да влезе в 

сила след период от 3 до 7 денонощия по Ваша преценка. 

 

С уважение, 

 

26.7.2021 г.

X

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  
 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ 

главен държавен здравен инспектор 


