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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: 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.  

Предвид наличните към 02.08.2021 г. данни предлагам следното: 

1. За достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население, 

преминаване в червена зона на Княжество Монако (532,57%000); 
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2. За достигната 14-дневна заболяемост над 200 на 100 000 население, 

преминаване от зелена в оранжева зона на Исландия (363,66%000) и Френска република 

(403,97%000); 

3. За намаляване на 14-дневната заболяемост под 500 на 100 000 население, 

преминаване от червена в оранжева зона на Кралство Нидерландия (459,03%000), 

Емирство Кувейт (310,45%000) и Република Тунис (412,63%000); 

4. За намаляване на 14-дневна заболяемост под 200 на 100 000 население и на 

седмичната положителност на проведените лабораторни изследвания под 4%, 

преминаване от оранжева в зелена зона на Люксембург (197,3%000 и 1,2%). 

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 .8 .2 0 2 1  г .
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