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ДО 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: предложения за въвеждане на временни противоепидемични мерки на 

територията на Република България по време на удължената епидемична обстановка, 

свързана с разпространението на COVID-19, считано от 15.02.2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка на територията на 

Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19, считано 

от 1 февруари 2021 г. до 30 април 2021 г. и съгласно разпоредбите на чл. 63, ал. 4 и 5 от 

Закона за здравето предлагам да се въведат следните временни противоепидемични 

мерки, спрямо влизащите на територията на страната с цел защита и опазване живота и 

здравето на гражданите.  

Мерките са с удължено действие и са от въведените през извънредната 

епидемична обстановка и нейните удължавания. Базират се на продължаващото 

повсеместно устойчиво  разпространение на COVID-19 в европейски и в световен план, 

което налага предприемането на действия за ограничаване вноса на SARS-CoV-2 и на 

неговите нови варианти на територията на страната. С това се цели да се намали 

възможността за предаване на SARS-CoV-2 на възприемчиви лица и свързаното с това 

тежко боледуване, хоспитализации и смърт, вследствие на пътуване в чужбина, както и 

да не се допусне претоварване на националната здравна система от допълнително 

възникнали случаи и взривове. 

В тази връзка, по препоръка на Европейския център за превенция и контрол на 

заболяванията неналожителните пътувания следва да се ограничат, като спрямо влизащи 

се приложат мерки по изследване и карантина.  
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В контекста на пандемията от COVID-19, предоставянето на отрицателен 

резултат от изследване за COVID-19 по метода на полимеразно верижна реакция, 

проведено до 72 часа преди влизане следва да се предвиди като изискване спрямо 

пристигащите в България лица. Изключение от изискването 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 изискването. Изключение следва да се предвиди и 

спрямо 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 за 

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. 

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или 

продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на 

техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от 

проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна 

верижна реакция за доказване на COVID-19 следва да се поставят под карантина за срок 

от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще 

пребивава. Мярката е ограничителна и е насочена към намаляване на възможността за 

взаимодействие на пристигащите от засегнати области с възприемчиви лица на 

територията на страната.  

Предвид липсата на лабораторен капацитет в някои области и държави в ЕС и 

света и свързаното с това изискване за предварително записване на часове за изследване, 

които излизат извън посочените в заповедта срокове, следва да се допусне възможността 

директорът на съответната регионална здравна инспекция да може да отмени издаденото 

предписание за поставяне под карантина при представяне на документ, показващ 

отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по 

метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19, поради липсата на 

лабораторен капацитет  

Мерките, свързани с пътувания (ограничения или забрани за влизане, препоръки 

за карантиниране или изследване) имат за цел да предотвратят или ограничат 

географското разпространение на вирусното предаване в дадена държава или 

трансгранично като се намали вноса на инфекцията.  

 Дейностите по граничен здравен контрол се осъществяват от регионалните 

здравни инспекции на територията на съответния пункт. В правомощията на граничния 

здравен контрол е поставянето под задължителна карантина на лица, които са влезли на 

територията на страната от други държави с цел предотвратяване разпространението на 

COVID-19, съгласно чл. 61, ал.2 от Закона за здравето. 



Към момента, поради претоварване на регионалните здравни инспекции и 

невъзможност за осигуряване на кадрови ресурс, постоянни и временни звена на 

граничен здравен контрол са разкрити (функционират или са на разположение) на 

следните гранични контролно-пропускателни пунктове: Аерогара Бургас, Аерогара 

Варна, Аерогара Пловдив, Аерогара София (Терминал 1 и Терминал 2), Пристанище 

Бургас, Пристанище Варна; ГКПП Видин; ГКПП Връшка чука; ГКПП Дуранкулак-Вама 

Веке; ГКПП Гюешево; ГКПП Илинден-Ексохи; ГКПП Калотина; ГКПП Капитан 

Андреево-Капъкуле; ГКПП Капитан Петко войвода - Орменион; ГКПП Кулата-

Промахон; ГКПП Лесово-Хамзабейли; ГКПП Маказа-Нимфея; ГКПП Малко Търново - 

Дерекьой; ГКПП Никопол; ГКПП Оряхово; ГКПП Русе Дунав мост. 

В тази връзка, със съдействието на Министерство на външните работи и 

Министерство на вътрешните работи всички лица, на които е разрешено да влизат на 

територията на страната и не попадат в изключенията от изискването за отрицателен 

резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

доказване на COVID-19 следва да се насочват към ГКПП с функциониращ граничен 

здравен контрол. 

 

С уважение, 

 

15.2.2021 г.

X Ангел Кунчев

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  


