МОТИВИ
към проекта на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 (oбн., ДВ, бр. 40
от 2022 г.)

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:
Ваксините срещу COVID-19 доказаха, че са високо ефективни срещу предпазване
от тежко протичане на заболяването, необходимост от болнично лечение и смърт.
Относителният дял на лицата, нуждаещи се от болнично лечение, вкл. интензивни грижи,
както и на починали от коронавирусна инфекция е значително по-висок при
неваксинирани спрямо ваксинирани.
За България, от началото на 2021 г. до днес 90,76% от лицата, постъпили за
болнично лечение, 96,79% от приетите за интензивно лечение и 94,70% от починалите
от COVID-19 са неваксинирани.
Проучване в Швеция сочи, че ваксинираните лица е по-малко вероятно да
заразяват техните контактни, поради по-малкия вирусен товар, който отделят при
инфектиране със SARS-CoV-2.
С появата и доминиращото разпространение на вариант Омикрон в света, се
наблюдава обаче отслабване на ваксиналната ефективност срещу заразяване при
ваксинирани лица. За посочения период от потвърдените за COVID-19 лица в страната
20,37% са заразените лица, които са били напълно ваксинирани с изминал 14-дневен
период от датата на последна ваксинация и/или с поставена бустерна доза, независимо
обаче от датата на поставяне на последната доза и датата на лабораторно потвърждение
на COVID-19.
Предвид осигуряването на защита от заразяване след ваксинация, която с времето
отслабва, с проекта на наредба се предлага при определяне на контактните лица и
тяхното поставяне под задължителна карантина, с цел прекъсване механизма на
предаване на инфекцията, лицата, които са определени като близки контактни лица и са
ваксинирани със завършен ваксинационен курс или получили допълнителна доза да не
се поставят под задължителна карантина, ако са изминали до 90 дни от датата на
поставяне на последната доза.

Предложеното допълнение е в съответствие с научните данни и Временните
насоки на Световна здравна организация, свързани с проследяване на контактните лица
и

тяхното
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в

контекста

на

COVID-19

-

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing_and_quarantine2022.1.
На база на натрупаните данни от началото на пандемията от COVID-19, подобно
изискване е въведено с чл. 12 от Наредба № Н-2 от 2022 г. за условията и редът за
провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19 по отношение на
преболедувалите лица.
Изключение от създадената с наредбата възможност се прилага спрямо случаите,
в които лицата, определени като близки контактни и които са преболедували,
ваксинирани със завършен ваксинационен курс или с допълнителна (бустерна) доза
ваксина до 90 дни от датата на последния контакт с потвърден случай на коронавирусна
инфекция работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични
заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за
заразяване, като социални услуги или места за лишаване от свобода. Това е така, поради
съществуващият макар и минимален риск от заболяване на контактното лице и
последващо предаване на инфекцията на лица в риск от тежко протичане и смърт или на
възможността за възникване на епидемичен риск в затворени колективи, поради
осъществяваните множество близки контакти с други потребители на социални услуги
или с други лишени от свобода лица.
Цели, които нормативният акт си поставя:
С проекта на наредба се цели да се създаде възможност за намаляване на лицата,
които се поставят под задължителна карантина, за които емпирично и научно е доказано,
че не представляват риск за общественото здраве.
Въз основа на данните от електронния регистър за ваксинациите срещу COVID19 за последните три месеца, лицата които са със завършен ваксинационен курс или с
поставена допълнителна (бустерна) доза в страната са 107 884, които биха могли при
осъществен близък контакт да не ограничат своите ежедневни трудови или социални
дейности, както и полагането на грижи за близки и др.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предложеният проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-2 от 2022 г. за
условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
няма да окаже въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими финансови или
други средства за прилагането на проекта на наредба и по отношение на
заинтересованите лица – контактни на болни лица.
Очаквани резултати:
Приемането на проекта на наредба ще доведе до създаване на нормативен ред за
намаляване на броя на контактните лица, които подлежат на задължителна карантина,
без това да създаде допълнителен риск по отношение на обществото от разпространение
на COVID-19.
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че
обществените отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в
европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на
проекта на наредба, е въпрос на национално решение и е от компетентността на
отделните държави-членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от
Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна
компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика.

