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

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
По данни на Световната здравна организация, за периода 20-26 декември 2021 г.,
се наблюдава нарастване на общия брой нови случаи от COVID-19 с 11% спрямо
предходната седмица. Регистрирани са около 5 млн. новозаразени лица, като към 26
декември 2021 г. общият брой на случаите в света е над 278 млн. Запазва се възходящата
тенденция на нарастване на заболяемостта, наблюдавана от м. октомври насам.
Броят на починалите лица за посочения период остава подобен на този, докладван
зе предходната седмица – или над 44 000 нови смъртни случаи. Към 26 декември 2021 г.
са съобщени над 5,4 млн. починали от новия коронавирус в света.
Разпространението на новия вариант на безпокойство Омикрон (B.1.1.529) в света
показва различна степен на доминиране, като в някои държави като Ботсвана, Република
Южна Африка и Обединено кралство Великобритания Омикрон е доказан в 94-99% от
секвенираните проби.
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Фигура 1: Относителен дял на вариантите на SARS-CoV-2 в изследвани чрез
целогеномно секвениране проби.
В Европа, B.1.1.529 се доказва във все повече държави, което е причина за
нарастване на броя на новозаразените лица. От 01.01.2022 г. и в страната са доказани
първите 12 случая на COVID-19, причинени от вариант Омикрон.

Фигура 2: Относителен дял на вариант Омикрон от общия брой изследвани чрез
целогеномно секвениране проби.
Съгласно оценката на Европейския център за превенция и контрол на
заболяванията, от 15.12.2021 г. рискът за общественото здраве от разпространението на
вариант Омикрон по време на продължаващо разпространение на вариант Делта е много
висок.
Основните притеснения, свързани с вероятността Омикрон да заразява и
ваксинирани лица, поради значително намаляване на ваксиналната ефективност спрямо
него, както и с експоненциалното нарастване на броя на заразените с него в някои
държави, което ще доведе до натоварване на здравните системи определят неговото
въздействие върху общественото здраве като изключително съществено.

През последните дни в страната се наблюдава нов подем в броя на новите случаи
на COVID-19. Към 04.01.2022 г. 14-дневната заболяемост в страната е 356,61%000. Отчита
се седмичен ръст със 67,95%. Нараства и броя на лицата, настанени в лечебни заведения
за болнична помощ. Достигнатата 14-дневна смъртност в страната е 12,16%000, като за
първи път от средата на м. ноември седмичният ръст при смъртните случаи е с
положителна стойност – 19,01%.
Това налага да се предприемат мерки за максимално ограничаване на
възможността за внос на вируса, чрез заразени лица от други държави в Европа и света.
В тази връзка, предлагам да се въведе изискването, лицата пристигащи от
държава, попадаща в т.нар. „червена зона“ да представят на органите на граничния
здравен контрол валиден документ за ваксинация или преболедуване едновременно с
отрицателен резултат от проведено до 72 часа изследване по метода PCR.
Влизане в страната на лица, пристигащи от „червена зона“ без посочените
документи ще е възможно само за български граждани и лицата със статут на постоянно,
дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и
членове на техните семейства, които ще подлежат на 10 дневна карантина.
При наличие на един от двата необходими документа (валиден документ за
ваксинация или преболедуване или отрицателен резултат от PCR изследване)
българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или
продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните
семейства ще подлежат на 10-дневна карантина с възможност за освобождане след 3-тия
ден при наличие на отрицателен резултат от проведено в страната PCR изследване. Това
ще намали вероятността лица, които са били в инкубационен период на заболяването да
останат извън здравната система като положителни за SARS-CoV-2.
С предложените изисквания се цели да се намали възможността за допълнително
разпространение на SARS-CoV-2 поради влизане в страната на новозаразени лица.
Изискването за допълнително изследване или карантина е 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.
Във връзка с въведения единен подход за допускане на територията на страната
на пристигащи от държави, категоризирани в цветови зони, съобразно прилаганите
епидемиологични критерии, съгласно заповед № РД-01-977/26.11.2021 г., 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. Анализирана 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 03.01.2022 г. данни предлагам следното:
1. За постигната 14-дневна заболяемост под 200 на 100 000 население
преминаване в зелена зона на Румъния.
2. За достигната 14-дневна заболяемост между 200 и 500 на 100 000 население,
преминаване в оранжева зона на Народна република Бангладеш, Мианмар, Кралство
Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви,
Султанат Оман, Фиджи, Света Лусия, Гренада, Сингапур, Бруней, Гренландия,
Република Австрия, Унгария, Люксембург.
3. За достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население,
преминаване в червена зона на Гибралтар, Република Малта, Кралство Испания,
Република Португалия, Черна гора, Кайманови острови, Съединени американски щати,
Италия, Канада, Република Финландия, Кралство Швеция, Република Аржентина,
Британски Вирджински острови, острови Аруба, Кюрасао, Синт Еустациус, Саба, Търкс и
Кайкос, Бермуда, Кабо Верде, Австралия, остров Ман, Бахамски острови.

С цел предвидимост на въведените ограничения и своевременно осведомяване на
пътуващите лица предлагам новите промени да влязат в сила минимум 48 часа след
публикуване на заповедта.
С уважение,
4 .1 .2 0 2 2 г .
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