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МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

Относно: въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната по време 

на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 

януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка на територията на Република 

България. 

 

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.  

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 
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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 гореизложеното, с оглед първоначалната информация за висока 

контагиозност на новия вариант и необходимостта от уточняване на основните 

характеристики на новия вариант, свързани с възможност за заразяване, тежко протичане 

и смъртност се въвежда временна забрана за влизане на територията на Република 

България през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, железопътен и 

автомобилен транспорт на всички лица, които пристигат с начална точка на отпътуване 

от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.  

Изключение от забраната за влизане в страната следва да се приложи към 

българските граждани, както и към следните категории лица: медицински специалисти, 

медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато 

целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия; работници, които 

участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни 

средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ; 

транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи 

на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг 

транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове 

и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове; официални длъжностни 

лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните 

делегации, както и дипломати, служители на международни организации, 

военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни 

работници при изпълнение на техните задължения; лица, пътуващи по хуманитарни 

причини, както и членовете на техните семейства; представители на търговско-

икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: 

изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на 

стратегическата и критичната инфраструктура на Република България, изпълнение на 

проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти 

на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната, 

удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за 



съответната дейност, както и лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, 

както и членовете на техните семейства; сезонни земеделски работници и работници в 

областта на туризма;  лицата, които преминават транзитно през територията на 

Република България, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията 

на Република България. 

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 изолация на лицата, 

потвърдени като случаи на COVID-19 и под карантина на лица, 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 тази връзка и съобразно възможността за тяхното прилагане предлагам 

временно да се приложат следните противоепидемични мерки по отношение на 

пристигащите с въздушен транспорт от Обединено кралство Великобритания и Северна 

Ирландия лица: провеждане на бърз антигенен тест за COVID-19 на съответното летище 

от ограните на граничния здравен контрол и в зависимост от получения резултат 

издаване на предписание от директора на съответната регионална здравна инспекция или 

оправомощен от него заместник-директор за поставяне под карантина за срок от 10 дни 

или за задължителна изолация за  срок от 14 дни. По отношение на лицата, пристигащи 

от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия през сухопътни и морски 

граници, същите подлежат на 10 дневна карантина.  

Считано от 01.01.2021 г. към лицата, пристигащи с отправна точна Обединено 

кралство Великобритания и Северна Ирландия следва да се прилагат изискванията към 

т.нар. трети държави, а именно отрицателен резултат от проведено PCR изследване до 

72 часа от тяхното влизане на територията на страната. 

 

С уважение, 

23.12.2020 г.

X Ангел Кунчев

доц. д-р Ангел Кунчев, дм

Главен държавен здравен инспектор

Signed by: Angel Ivanov Kunchev  



 


