Мотиви към Заповед № РД-01-178/12.04.2022 г. относно
промени в провеждания граничен здравен контрол на влизащите на
територията на страната лица
Ситуацията в Европа и света по отношение разпространението на
коронавирусната инфекция остава динамична. В последните седмици се наблюдава
интензивност на инфекциозния процес в държави като Китай и Австралия, в които
местното предаване бе прекъснато и се регистрираха само вносни случаи.
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За периода 22.03. – 04.04.2022 г. средната заболяемост на 100 000 население в
Европа е 1311,7 %00, като в страните от Европейския съюз (ЕС) е по-висока - 1836,6
%00. С най- високи стойности над средната за ЕС и траен подем в заболяемостта са
регистрират в Австрия - 4440,8 %00, Германия - 3766,0 %00, Франция - 2772,1 %00,
Гърция - 2738,0 %00.
В България за същият период заболяемостта на 100 000 население е 227,8 %00 и
е значително под средната за Европейски съюз и за Европа.
В съседните на България страни 14-дневната заболяемост е близка до тази в
страната и също значително под средната за Европа – в Северна Македония 158,1 %00,
в Турция 233,4 %00, в Румъния 225,5 %00, в Сърбия 360,0 %00.
Ниските нива на епидемично разпространение на COVID-19 позволяват
ограниченията за влизане в страната да отпаднат за държавите, които са с ниска 14дневна заболяемост при съобразяване със средната заболяемост за ЕС и при стриктно
следене на интензивността на епидемичния процес.

Допълнително отпадането на изискването за представяне на валиден цифров
COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено
изследване или на равностоен или аналогичен документ, съдържащ същите данни
като цифровия COVID сертификат на ЕС, за съседни държави и такива, с които
България традиционно има близки контакти като Северна Македония, Турция,
Румъния, Сърбия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Израел, Египет, ще даде
възможност през пролетно-летния период граничния здравен контрол да се насочи
към пътникопотока от държави с по-високи стойности на заболяемост.
Предвид предстоящо изпълнение на международни ангажименти от България
към НАТО, свързани с преминаване и пребиваване на войски за участие в
международни учения и многонационални контингенти изключения относно
предоставянето на органите на граничния здравен контрол на документ за
ваксиниране, преболедуване или изследване се допускат и за военнослужещите,
участващи

в
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и
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и

придружаващите ги цивилни лица.
Поради ниския ваксинационен обхват в страната с ваксини срещу COVID-19 и
очаквания завишен пътникопоток през следващите месеци опасността от нов подем
в заболяемостта от COVID-19 остава висока и при установяване на негативни промени
в заболяемостта отново ще се наложи промяна в условията за влизане на лица на
територията на България.

