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ДО 

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: предложение за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо 

лицата, които пристигат на територията на страната с начална точка на отпътуване от 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

 

Пандемията от COVID-19 е в период на активно разпространение на 

заболяването, свързано с появата на милиони потвърдени, вкл. и смъртни случаи по 

света.  

Прилагането на ограничителни и противоепидемични (нефармацевтични) мерки 

в широк мащаб е безпрецедентен акт, предприет от всички държави членки на 

Европейския съюз, както и от останалите държави в света в опит за бързо овладяване на 

масовото и неконтролируемо разпространение на новия коронавирус, намаляване на 

неговата тежест върху общественото и личното здраве и свързаните с това социални и 

здравни последици и усложнения.  

С цел постигане на поставените цели е необходимо да се осъществява 

непрекъснат и насочен вирусологичен мониторинг за навременно откриване на значими 

от епидемиологична гледна точка вирусни изменения, които биха застрашили 

съществено усилията на общественото здравеопазване за контрол на инфекцията.  
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В тази връзка, в хода на проактивен и засилен вирусологичен надзор, осъществен 

от Изпълнителната агенция по обществено здраве на Великобритания (Public Health 

England) по повод на увеличения брой на случаи на COVID-19 в Южна и Източна Англия 

е установен нов вариант на SARS-CoV-2, наречен „VUI – 202012/01“.  

По първоначални данни, голям брой лица, заразени с новия вариант се 

наблюдават в области с висока заболяемост от COVID-19. Съобщава се, че новият 

вариант е отговорен за 60% от инфекциите в Лондон, които са почти двойно повече от 

предходната седмица, като до момента няма данни за по-голяма вирулентност на вируса, 

т.е. за по-висока смъртност, вследствие на инфектиране с него.  

Във връзка с това експерти от Великобритания определят новия вариант като 

„реална причина за безпокойство“, налагащо предприемане на предпазни мерки и 

прилагане на спешни действия за намаляване на предаването на вируса. 

Предвид предстоящото уточняване на основните характеристики на новия 

вариант, свързани с възможност за заразяване, тежко протичане и смъртност, към 

настоящия момент е целесъобразно да се предприемат неотложни действия по 

ограничаване на вноса на новия коронавирус в страната. 

Като основна противоепидемична мярка за контрол на разпространението на 

COVID-19, в т.ч. и намаляване на вирусното предаване, се определя поставянето под 

карантина на лица - близки контактни или пристигащи от рискови зони с висока 

заболяемост, с което се цели недопускане предаването на инфекцията към възприемчиви 

лица, възникването на последващи огнища на зараза, поява на новозаболели и 

повишаване на заболяемостта в дадени зони и населени места.  

Предвид гореизложеното и с оглед първоначалната информация за висока 

контагиозност на новия вариант, предлагам като временна противоепидемична мярка 

всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуване от Обединено кралство 

Великобритания и Северна Ирландия да се поставят под карантина за срок от 10 дни в 

дома или в друго място за настаняване, което са посочили. 

При поява на допълнителна информация за новия вариант на SARS-CoV-2 

предложената мярка ще бъде отменена или допълнена. 

 

С уважение, 
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X Ангел Кунчев

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ ДМ

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  


