Мотиви към Заповед № РД-01-189/28.04.2022 г. относно отмяна на здравните
изисквания спрямо влизащи на територията на страната лица
По данни на Световна здравна организация към 27.04.2022 г. в света са
регистрирани 508 827 830 потвърдени случаи на COVID-19, вкл. 6 227 291 починали.
От края на м. март 2022 г. в глобален план се отчита низходяща тенденция в броя
на новорегистрираните случаи на COVID-19.
През последната отчетна седмица (18-24.04.2022 г.) са съобщени над 4,5 млн.
случая и над 15 000 смъртни случая, като е отчетен спад спрямо предходната седмица
съответно с 21% и с 20%.
През последната седмица, заболяемостта от COVID-19 сред държавите от
ЕС/ЕИП варира в широки граници – от 18,53 заболели на 100 000 население в Румъния
до 1 046,2 заболели на 100 000 население в Германия. В единични държави (Германия,
Италия) показателят отчита ръст на фона на намаляваща заболяемост от COVID-19 в
региона.
В България, след отчетен спад, през последните 10 дни заболяемостта от COVID19 се задържа около 53-56 заболели на 100 000 население. Това определя едно от
последните места на страната сред държавите от ЕС/ЕИП по регистрирани нови случаи
за 7-дневен период. Намалява и броят на лицата, приети за болнично лечение, както и на
починалите, вследствие на COVID-19, което е показател за отслабване на натиска върху
здравната система, както и на тежестта на протичане на коронавирусната инфекция.
Поради отчетеното подобрение в епидемичното разпространение на COVID-19,
към момента 19 от държавите членки на ЕС/ЕИП са отменили здравните изисквания
спрямо пристигащи лица, като не зискват предоставяне на цифров COVID сертификат
на ЕС или друг аналогичен документ за ваксинация, преболедуване или изследване като
условие за влизане.
В допълнение, на 13.04.2022 г. Генералният директор на СЗО отново препотвърди,
че пандемията от COVID-19 продължава да представлява спешност за общественото
здраве от международно значение и издаде Временни препоръки, изготвени от Комитета
по спешност, съгласно Международните здравни правила. Една от препоръките на
Комитета е да се премахнат ограниченията за международни пътувания като мерките
спрямо пътуващи да се основават на оценка на риска. Основното внимание на всички
държави членки на организацията следва да е насочено към надзора на COVID-19,
постигането на висок ваксинационен обхват, прилагане на противоепидемични мерки в

съответствие с развитието на епидемичния процес, осигуряване на основните здравни,
социални и образователни услуги и др.
Предвид гореизложеното, премахването на изискванията за наличие на цифров
COVID сертификат на ЕС или друг аналогичен документ като условие за влизане на
територията на Република България ще съответства както на препоръките на СЗО, така
и на предприетите действия от болшинството от държавите членки на ЕС/ЕИП.
С отмяната на здравните изисквания спрямо влизащи в страната лица, се
преустановяват временните звена за граничен здравен контрол, разкрити по
разпореждане на министъра на здравеопазването на следните гранични контролнопропускателни пунктове (ГКПП): ГКПП „Аерогара Бургас“; ГКПП „Аерогара Варна“;
ГКПП „Аерогара Пловдив“; ГКПП „Видин“; ГКПП „Връшка чука“; ГКПП
„Дуранкулак“; ГКПП „Гюешево“; ГКПП „Златарево“; ГКПП „Илинден“; ГКПП
„Калотина“; ГКПП „Капитан Андреево“; ГКПП „Капитан Петко войвода“; ГКПП
„Кардам“; ГКПП „Кулата“; ГКПП „Лесово“; ГКПП „Маказа“; ГКПП „Малко Търново“;
ГКПП „Олтоманци“; ГКПП „Оряхово“; ГКПП „Русе“; ГКПП „Силистра“; ГКПП
„Сомовит Никопол“; ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Стрезимировци“.
Продължават да функционират постоянните звена за граничен здравен контрол на
„Аерогара София“; ГКПП „Пристанище Бургас“ и ГКПП „Пристанище Варна“, в
съответствие с изискванията на Международните здравни правила и по реда на
Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република
България, приета с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2006 г.
Преустановяването на граничния здравен контрол по отношение на COVID-19 на
граничните контролно-пропускателни пунктове ще позволи на регионалните здравни
инспекции да насочат повече ресурси към провеждането на засилен надзор на COVID19 и насочен контрол в лечебни заведения и организирани колективи по отношение
спазване на изискванията за превенция и контрол на разпространението на новия
коронавирус и други социално значими заболявания в условията на пандемия и
хуманитарна криза.

