
Мотиви към Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г. относно здравните 

изисквания спрямо влизащи на територията на страната лица 

 

Във връзка с появата на нов коронавирус, предаващ се от човек на човек, 

причиняващ остро заболяване с възможен летален изход и неговото разпространение в 

18 държави от различни континенти, на 30.01.2020 г. Световна здравна организация 

(СЗО) обяви възникналото епидемично разпространение на вируса за Спешност за 

общественото здраве от международно значение, по смисъла на Международните 

здравни правила (2005). 

Впоследствие, на 11.03.2020 г., поради продължаващото разпространение на 

новия коронавирус, нарастващия брой заболели и починали лица от определеното като 

COVID-19 заболяване, както и отчетената липса на отговор и активност от страна на 

държавите членки на организацията, СЗО оцени епидемичното разпространение на 

вируса като пандемия. 

Към момента, по данни на СЗО пандемичното разпространение на COVID-19 в 

света продължава. Регистрирани са над 480 млн. случаи на COVID-19 в света, както и 

над 6 млн. починали, вследствие на инфекция с новия коронавирус. 

 Продължава интензивното разпространение на COVID-19 на територията на 

Европа, Азия, Северна и Южна Америка, като завишаване на броя на случаите се отчита 

в редица държави в света. 

Това налага предприемането на действия за ограничаване вноса на новия 

коронавирус и на неговите варианти на територията на страната, особено в условия на 

намалена интензивност на епидемичния процес и нисък ваксинационен обхват в 

България. Предвид опасността от ново разпространение на COVID-19 в страната, 

вследствие на внос, съгласно чл. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на 

граничен здравен контрол на Република България, министърът на здравеопазването 

може да разпореди допълнителни здравни мерки. В тази връзка в заповедта е посочено, 

че при влизане в страната пристигащите следва да представят на органите на граничния 

здравен контрол медицински доказателства за извършени лабораторни изследвания за 

SARS-CoV-2; за извършени имунизации или реимунизации срещу или за преболедуване 

на COVID-19. Документите могат да бъдат Цифров COVID сертификат на ЕС или 

равнозначен на него сертификат, одобрен с решение на Европейската комисия, както и 

аналогичен документ, като определения за съдържанието и валидността на документите 

са посочени в заповедта. 



Лица без предоставяне на посочено по-горе доказателство следва да бъдат 

поставяни под карантина за период от 10 дни, с възможност за освобождаване след 3-тия 

ден при наличие на отрицателен резултат от проведено в страната PCR изследване или 

бърз антигенен тест. 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 цел завръщане в държавата, в която пребивават или чиито граждани са следва 

да се допусне транзитно преминаване през територията на страната на лица от други 

държави без изискването за предоставяне на медицински доказателства. 

Изключение от посочените по-горе изисквания трябва да се приложи спрямо 

водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси, извършващи международен превоз, в 

изпълнение на План за действие на Република България по Съобщението на 

Европейската комисия за прилагането на Зелените коридори от Насоките за мерките за 

управлението на границите за защита на здравето и осигуряване на наличността на стоки 

и основни услуги, както и спрямо екипажи на въздухоплавателни и водни средства.  

Предвид спецификата на пътуване при пограничните работници, същите също 

следва да се включат като изключение от изискванията за предоставяне на документ за 

изследване, ваксинация или преболедуване на органите на граничния здравен контрол. 

Същото следва да се прилага и за ученици и студенти, които живеят в Република Гърция, 

Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и 

пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел 

обучение, както и ученици и студенти, които живеят в Република България и пътуват 

всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, 

Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение, като и за 

лицата, които преминават транзитно през територията на Република България. 

Мерките, свързани с пътувания имат за цел да предотвратят или ограничат 

географското разпространение на вирусното предаване в дадена държава или 

трансгранично като се намали вноса на инфекцията. Същите следва да се прилагат 

спрямо всички пристигащи без посочените изключения, поради естеството на тяхната 

трудова или учебна дейност. 

 

 

 


