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УВОД  

 

Настоящият доклад е четвърти етап от реализацията на проекта 

„Анализ на управлението на пандемията COVID-19“ на територията на 

Република България за периода от 2020 до 2022. Използвана е „Методиката 

за анализ и оценка на кризи от пандемичен характер“, която е разработена 

при изпълнение на втория етап от проекта с резултат - доклад „Въздействие 

на противопандемичните мерки при управлението на пандемията COVID-

19“, приет с Решение на Съвета на ИПИО с Рег. № СИ-29-2354/07.02.2022 г. 

Методиката е приета на заседание на Съвета на Научна секция Доктрини, 

концепции и поуки от практиката с протокол № 20/08.06.2021 г., на 

заседание на Съвета на Институт „Перспективни изследвания за отбраната“, 

с протокол № 8/22.06.2021 г. и на заседание на Академичен съвет на Военна 

академия „Г. С. Раковски“, с Рег. № СИ-29-4316/02.07.2021 г., под. т. 13. 

 

Цел: Основна цел на изследването е да се оцени въздействието на 

въведените противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане 

при управлението на пандемията COVID-19 за периода 01.12.2021 – 

30.04.2022, като са използвани публично достъпни данни. 

За постигане на представената цел, в доклада са решени следните 

основни научноизследователски задачи:  

1. Идентифициране на публично достъпни емпирични данни за 

анализ за конкретния период.  

2. Оценка на противопандемичните мерки и механизми за тяхното 

прилагане съгласно предложени критерии.  

3. Класификация на противопандемичните мерки и механизми за 

тяхното прилагане, съгласно предложени категории. 
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4. Анализ на въздействието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане, върху управлението на пандемията 

COVID-19. 

5. Оценка на прилаганите подходи за управление на пандемията 

COVID-19.  

 

Предмет на анализа: Прилаганият подход за управление на 

пандемията, чрез въвеждане на противопандемични мерки и механизми за 

тяхното прилагане.  

Обект на анализа:  Влиянието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане, въвеждани чрез заповеди от на 

Министерство на здравеопазването.  

Ограничения:  

1. В анализа са използвани публично достъпни данни и информация 

от открити източници.  

2. Анализирано е влиянието на мерките и механизми за тяхното 

прилагане, въведени за изпълнение със заповеди на Министерство на 

здравеопазването. Заповеди на други институции не са включени в 

изследването.  

3. Решенията на Министерския съвет са отразени в доклада във 

връзка единствено с въвеждането и удължаването на извънредната 

епидемична обстановка на територията на страната.  

4. Количествените измерения на заетите болнични легла от пациенти 

с COVID-19 са формирани върху заетостта на общата за страната леглова 

база на болничните заведения и не отчитат регионалния и характер.  

5. Данните за лица, получили ваксина, са разделени в две категории 

– лица, получили първа доза ваксина и лица със завършен ваксинационен 

цикъл. Поради липсата на релевантност към издаването на Единен 



 

8 
 

европейски цифров COVID-19 сертификат („Зелен сертификат“) на 

ваксинирани лица, данните за лица, получили бустерна доза ваксина, не са 

отразени самостоятелно, а като част от общата ваксинационна статистика.  

6. Оценката на въздействието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане е върху развитието на пандемията.  

 

Методи за анализ и техники за визуализация: анализ на документи, 

корелационен анализ, матрици, графики и диаграми.  

 

Докладът представя изследване на три нива: заповеди на Министерство 

на здравеопазването; категории мерки, въведени чрез тези заповеди; 

динамика на прилагане на мерките и механизми за тяхното прилагане и 

корелации между тях. 
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1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА АНАЛИЗ  

 

Въздействието на взетите управленски решения върху промяната на 

пандемичната обстановка е оценено чрез анализ на публично достъпни 

статистически данни и прилаганите от отговорните институции мерки.  

В изследването са използвани статистически данни, които са достъпни 

на уебстраницата на Световната здравна организация1, международната 

научна платформа с открит достъп до данни – Our World in Data2, 

Националния статистически институт3, Единния информационен портал за 

коронавирус в България4 и статистически данни, представени в официални 

информационни издания.  

Прегледът на публично достъпните данни не доведе до 

идентифициране нови категории данни, които да бъдат анализирани. 

Използват се следните идентифицирани към момента категории данни:  

 Данни за общия броя на заразените лица; 

 Данни за общия брой на тестваните лица; 

 Данни за общия брой на заразените лица на активно и интензивно 

болнично лечение. 

 Данни за починалите лица; 

 Данни за излекуваните лица; 

 Данни за ваксинираните лица с незавършен и завършен 

ваксинационен цикъл. 

Управлението на пандемията е отчетено като дискретен във времето 

процес (към датите на издаване на заповедите), в който, чрез заповеди се 

                                                           
1 Bulgaria (who.int) 
2 Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research - Our World in Data 
3https://nsi.bg/bg/content/3280/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF

%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 
4 Единен информационен портал - COVID-19 | coronavirus.bg 

https://www.who.int/countries/bgr/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://nsi.bg/bg/content/3280/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://nsi.bg/bg/content/3280/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://coronavirus.bg/
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въвеждат или отменят задължителни мерки и механизми за тяхното 

прилагане. Времевият обхват на изследваните данните е от 01.12.2021 г. до 

30.04.2022 г. Периодите, за които е извършен анализ, като продължение на 

периодичния преглед, проведен в предходния доклад „Въздействие на 

противопандемичните мерки при управлението на пандемията COVID-19“, 

са два. Първият е формиран от Решение № 826 на Министерски съвет за 

удължаване на извънредната епидемична обстановка на територията на 

Република България, а вторият е контролен период, както следва:  

 Осемнадесети период: От 01.12.2022 до 31.03.2022, т.е. до края на 

удължената с Решение на МС № 8265 извънредна епидемична обстановка в 

страната; 

 Деветнадесети период: От 01.04.2022 до 30.04.2022, т.е. първият 

месец след изтичане продължителноста на извънредната епидемична 

обстановка, удължена с Решение на МС № 826 и 40 дни от отмяната на 

Единния цифров сертификат (“зелен сертификат”) на територията на 

страната, на 21.03.2022 г. 

Данните в посочените периоди са представени в приложения. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Р Е Ш Е Н И Е № 826 от 25 ноемрви 2021 година ЗА удължаване срока на обявената с Решение № 325 на 

Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на 

Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение 

№ 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 

г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 

25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на 

Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., 

Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 

юли 2021 г. и Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. 
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2. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИТЕ 

МЕРКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ 

 

В изследването са въведени следните критерии за оценка на 

прилаганите противопандемични мерки:  

1. Адекватност на прилаганите мерки.  

2. Ефективност на прилаганите мерки.  

3. Своевременност на прилагането на мерките.  

4. Синхронност на прилагането на мерките.  

За оценка на въздействието е използвана тристепенна скала, съгласно 

която, то е определено като:  

 Силно; 

 Слабо; 

 Частично.  

 

Критериите са релевантни в различна степен към самостоятелната 

оценката на всяка една от мерките6. Например, критерият „адекватност“ 

няма отношение към оценяването на мерките, определени от принципни 

подходи за превенция (пр. „алгоритъм за дезинфекция“).  

Мерки, които не са взаимосвързани, не се оценяват по синхронност. 

Например мярката „Спазване на карантина“ няма отношение към мярката 

„Осигуряване на леглови фонд“.  

 

Критерий „Адекватност“:  

Критерият адекватност е въведен за оценка въздействието на мярката 

върху разпространение на инфекцията. Индикаторите за приложимостта на 

критерия са:  

                                                           
6 Възможно е да не оказват влияние. 
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 Териториален обхват: Информация за обхвата на географските 

области на разпространение на инфекцията, включително разкрити 

пандемични огнища. Прилага се класификация на въздействието на мерките 

на местно и регионално ниво, и общо, за територията на цялата страна;  

 Целева (таргет) група, върху която се оценя въздействието на 

мерките: Индикаторът се използва за определяне на уязвима или рискова 

социална група и институциите, отговорни за прилагането на мерките;  

 Време за въздействие: Определя период на въведените мерки и 

механизми за тяхното прилагане, съотнесен към продължителността и 

интензитета на заболяването.  

 

Критерий „Ефективност“:  

Критерият ефективност се въвежда за оценка на позитивното 

въздействие на мерките (т. е. дали прилагането на всяка от мерките, 

получава очакваното позитивно въздействие върху управлението на 

пандемията). Ефективността е повлияна от механизъм за свързано 

прилагане на мерките Единен европейски цифров COVID-19 сертификат 

(„Зелен сертификат“). Индикаторите за оценка на критерия са:  

 Процентно съотношение на броя на заразените към броя на 

тестваните лица; 

 Процентно съотношение на броя на починалите към броя на 

заразените лица;  

 Процентно съотношение на хоспитализираните лица към общ брой 

заразени; 

 Процентно съотношение на случаи на активно болнично лечение към 

общия брой заразени; 

 Процентно съотношение на случаи на интензивно болнично лечение 

към общия брой заразени; 
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 Процентно съотношение на излекувани към общия брой заразени; 

  Брой заразени по възрастови групи и ваксинационен статус;  

  Брой починали по възрастови групи и ваксинационен статус;  

 Процент от общо заразените със завършен ваксинационен цикъл; 

 Процент от общо заразените с незавършен ваксинационен цикъл; 

 Процентно съотношение между заразени ваксинирани лица към общ 

брой заразени; 

 Процентно съотношение между починали ваксинирани лица към 

общ брой починали; 

 Процентно съотношение на пациенти, приети за активно болнично 

лечение, с и без поставена ваксина; 

 Процентно съотношение на пациенти, приети за интензивно 

болнично лечение, с и без поставена ваксина. 

 Деклариран кумулативенен ефект на механизма „зелен сертификат“ 

за прилагане на мерките. 

 

Критерий „Своевременност“:  

Критерият своевременност се въвежда за оценка на влиянието на 

ефективността на прилаганите мерки, в съответствие с периодите на 

въвеждане на тяхното прилагане и се отчита чрез промените в 

статистическите данни на индикаторите:  

 Време на въвеждане/отмяна на мерките за управление на 

пандемията;  

 Честота на изменение на мерките за управление на пандемията. 

 

Критерий „Синхронност“:  
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Критерият „синхронност на прилагане на мерките“ се въвежда за 

измерване на синергията на едновременното прилагане на няколко 

функционално допълващи въздействието мерки, които влияят позитивно 

върху резултатите от целия процес на управление.  

Индикатор за проследяване на критерия „синхронност“:  

 Едновременно прилагане на две или повече взаимно допълващи се 

мерки в един и същ период от време, в общ териториален обхват.  

 

За оценка на критериите е използвана скала „Оценяване на 

критериите“, със следните стойности:  

1. Липсваща: Не са налични данни за прилагане на индикатори за 

оценка на критерия.  

2. Слаба: Данните за индикаторите са със сравнително ниски 

положителни стойности на конкретни дати.  

3. Частична: Данните за индикаторите за оценка на критерия 

позволяват отчитане на непълно/частично влияние на оценяваната мярка.  

4. Силна: Данните от индикаторите за измерване на критерия са с 

положителни стойности през целия период.  

5. Неопределена: Недостатъчно наличие на данни по индикаторите, 

което не позволява класификация7.  

Така предложените критерии позволяват да бъдат анализирани 

прилаганите мерки и тяхното декларирано кумулативно въздействие, чрез 

диференциране, декомпозиция и/или групиране на данни за тяхното 

прилагане. 

 

                                                           
7 Причината за наличие на неопределеност може да бъде липсата на достатъчно статистическо натрупване 

на данни, за оценяване на критерия. 
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Използването структуриран, логически свързан и последователен 

модел за оценка, позволява проследяване на процеса, разкриване на 

алгоритъма на въвеждането на противопандемичните мерки и тяхната 

оценка. 
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3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИТЕ 

МЕРКИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ 

 

Анализът на заповедите на министъра на здравеопазването 

идентифицира  46 мерки за управление на пандемията COVID-19. За 

формиране на общ процес за управление на пандемията, прилагането на 

мерките е структурирано в категории с оглед тяхната насоченост на 

въздействието; целева група на въздействието и очакван резултат от 

прилагането на мерките (Приложение № 1).  

 

Обобщената информация е визуализирана в три двумерни матрици:  

 Матрица на заповедите за въвеждане на противопандемичните мерки 

(Приложение 13); 

 Матрица за управление на пандемията (Приложение № 15); 

 Матрица за прилагане на мерките (Приложение № 16) . 

 

В първата матрица е представена информация за времето (на 

въвеждане, отмяна и действие) и съдържанието на министерските заповеди. 

Мерките във втората матрица са представени в зависимост от тяхното 

въздействие за ограничаване разпространението на пандемията; мерките в 

третата матрица са представени с оглед насочеността на тяхното 

въздействие. 

 

Матрица на заповедите  

 

Матрицата на заповедите е двумерна (правоъгълна) матрица от типа 

nxm.  

Където:  

n - параметри на заповедите,  
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m – издадени заповеди.  

 

Елементите на матрицата приемат стойности от множеството Cnxm 

{„орган на издаване (МЗ)“; „дата на издаване“; „срок на валидност“; 

„категории мерки“; „брой мерки“; „заповед за отмяна“; „дата на промяна“; 

„вид промяна“; „категории мерки при промяна“; „брой мерки при промяна“; 

„пореден № на промяна“; „заповед за отмяна“; „дата на отмяна“}.  

Матрицата на заповедите представя:  

 Заповедите за всеки отчетен период;  

 Категориите на мерките, включени в заповедите.  

 

С помощта на матрицата се проследява динамиката на въвежданите 

противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане. Отчита се 

чрез данни за:  

 Издаване – заповедта, чрез която мярката е въведена;  

 Промяна – заповедта, чрез която мярката е актуализирана, 

посредством промяна във въведените мерки по категории;  

 Честота на промяна – брой на актуализациите;  

 Отмяна – заповедта, с която мярката е отменена;  

 Въведена за предварително изпълнение8.  

 

Матрицата показва измененията на заповедите и тяхната фактическа 

отмяна. Данните позволяват:  

                                                           
8 Юридически термин, означаващ законово обусловено пpeдвapитeлнo изпълнeниe на административен 

акт, с оглед пoдлeжaщ нa пpиopитeтнa зaщитa знaчим oбщecтвeн интepec, в случая – общественото здраве. 

https://defakto.bg/2021/11/01/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-

%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-

20-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5/ 
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 Да се проследи честотата на коригиране на мерките, чрез заповедите;  

 Да се определи ефективността на мерките, в следствие на 

коригирането им чрез заповедите. 

 

Матрица за управление на пандемията  

 

Матрицата за управление на пандемията е двумерна (правоъгълна) 

матрица от типа nxm.  

Където:  

n - въведените мерки,  

m – издадени заповеди.  

 

Елементите на матрицата приемат стойности от множеството Аnxm 

{„въведена“, „отменена“, „затвърдена“, „разширена по обхват“, „стеснена 

по обхват“, „прецизирана по обхват“, „разширена по таргет група“, 

„стеснена по таргет група“, „прецизирана по таргет група“, „разширена по 

време на действие“, „стеснена по време на действие“, „прецизирана по 

време на действие“, „прецизирана по съдържание“}. 

В матрицата за управление на пандемията са включени 29 мерки, в 5 

условни категории, групирани в зависимост от тяхната насоченост, целева 

група и очаквани резултати (Приложение № 15). 

  

Механизъм за прилагане на основна категория мярка  

Съгласно използваната методика, мярката се съдържа в категорията, а 

определените действия, упоменати в заповедите определят механизмите за 

нейното прилагане. Следователно оценява се синергията на мярката и 
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нейното прилагане, т. е мярка и механизъм на прилагане се разглеждат в 

цялост. 

 

Категория „Здравни мерки“. Въвежда за доброволно прилагане  1 

мярка: “Въвеждане на алгоритъм за ваксиниране на населението”, която 

цели осигуряване на повишаване защитния капацитет. Приложима е без 

значение от социален статус или професионална ангажираност на 

гражданите, но има ограничаване по възраст и здравен статус. 

 

Категория „Предпазни средства“. Въвежда за задължително 

прилагане 5 мерки: “Носене на защитни маски”; “Носене на кърпа, шал или 

друго предпазно средство”; “Спазване на дихателен етикет”; “Въвеждане на 

алгоритъм за дезинфекция”; “Носене на защитно облекло (ръкавици, 

костюми)”. Мерките са задължителни, превантивни и целят осигуряване на 

здравен статус на клинично здрави лица. Приложими са към всички 

граждани, без значение от техния здравен и социален статус или 

професионална ангажираност.  

 

Категория „Ограничаване на движението“. Въвежда за 

задължително прилагане 6 мерки: “Забрана за влизане в и излизане от 

страната”; “Забрана на влизането и излизането от конкретно населено 

място”; “Изграждане на вътрешни КПП”; “Изграждане на временни 

гранични звена за здравен контрол”; “Ограничаване престоя на транзитно 

преминаващи български и чужди граждани” и “Контрол на достъпа в обекти 

с обществено предназначение”. Те са превантивни и оказват пряко 

въздействие върху мобилността на хората, за ограничаване на 

разпространението на инфекцията, включително през граница. Тяхна целева 

група са пътуващите лица.  
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Категория „Ограничаване на физически контакт“. Въвежда за 

задължително прилагане 9 колективни и 8 индивидуални мерки за 

превенция на разпространението на заразата.  

Целта на прилагането на колективните мерки за ограничаване на 

физически контакт, е недопускане на струпване на много хора на едно място 

по едно и също време: “Забрана на масови сбирки с обществен или 

религиозен характер”; “Забрана на посещенията на културно-развлекателни 

мероприятия”; “Забрана на посещенията на образователни мероприятия”; 

“Забрана на масови спортни мероприятия”; “Забрана на масови 

мероприятия с участието на деца”; “Забрана на посещения на ресторанти, 

заведения за бързо хранене, барове и търговски центрове”; “Забрана на 

присъствени занятия в учебните заведения и извънкласни дейности”; 

“Забрана на посещението на паркове, градски градини, спортни и детски 

площадки и съоръжения на открито и закрито”; “Откриване на коридор за 

посещение на хранителни магазини и аптеки за възрастни”. 

Целта на прилагането на индивидуалните мерки, е осигуряване на 

социалната и физическа дистанцираност на всеки отделен индивид: 

“Спазване на карантина; спазване на социална дистанция”; “Спазване на 

физическа дистанция”; “Забрана на посещенията в детски ясли и градини”; 

“Забрана на болнични посещения, имунизации, планови операции, женски 

и детски консултации”; “Забрана на посещенията в социални домове и 

домове за възрастни хора”; “Въвеждане на дистанционна форма на 

обучение; дистанционна работа”.  

 

Очакваното въздействие от прилагането на мерките способства за 

диференциране на таргет-групи от обособени на колективен и възрастов 

принцип лица. И двете подкатегории (групова и възрастова) се отнасят до 

физическо място на прилагане (пример: молове и ресторанти), до лице от 
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определена възрастова група (пример: лица на възраст над 65 години; 

ученици в начален курс на обучение) или до всички.  

Промените на мерките в категорията Ограничаване на физически 

контакт предполагат най-висока динамика в процеса на прилагането им. 

 

Матрица за управление на мерките  

 

Матрицата за управление на мерките е двумерна (правоъгълна) 

матрица от типа nxm.  

Където:  

n - въведените мерки,  

m – издадени заповеди.  

 

Елементите на матрицата приемат стойности от множеството Bnхm 

{„въведена“, „отменена“, „затвърдена“, „разширена по обхват“, „стеснена 

по обхват“, „прецизирана по обхват“, „разширена по таргет група“, 

„стеснена по таргет група“, „прецизирана по таргет група“, „разширена по 

време на действие“, „стеснена по време на действие“, „прецизирана по 

време на действие“, „прецизирана по съдържание“}.  

 

Категория „Мониторинг“. Въвежда за задължително прилагане 

мерките: “Задължителна регистрация”, “Съобщаване и отчет на случаи на 

коронавирус”; “Задължителна хоспитализация на вероятни случаи”; 

“Въвеждане на алгоритъм за докладване и проследяване на случаи на 

коронавирус”; “Въвеждане на алгоритъм за консултация и получаване на 

медицинска помощ”; “Задължително медицинско наблюдение”; “Контрол 

за спазване на противопандемичните мерки”; “PCR и антигенни тестове”.  
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Таргет-групата на въздействието на мерките в категория 

“Мониторинг” се определя в зависимост от наличието на потенциални и 

диагностицирани случаи на коронавирус. Характерът на въвеждане на 

мерките е реактивен. Целта на тяхното прилагане е получаване на обективни 

данни за наличието на заразоносители и болни, тяхното проследяване, 

наблюдение, регистриране, отчет, проследяване на спазването на 

останалите противопандемични мерки и налагане на съответното наказание 

при нарушения. Придобитите в резултат на прилагането на мерките от 

категорията данни са основа за планиране на легловия фонд и 17 

ангажираността на медицински персонал на национално и териториално 

ниво, както и за попълване на медицинските запаси.  

 

Категория „Ресурсно и кадрово обезпечаване“. Въвежда за 

задължително прилагане следните мерки: “Осигуряване на леглови фонд”; 

“Осигуряване на обдишващи апарати”; “Осигуряване на медицински и 

помощен персонал”; “Въвеждане на организация за работа в условията на 

пандемия”; “Осигуряване на защитни облекла”; “Осигуряване на 

лекарствени средства”; “Забрана износа на лекарствени средства и защитни 

облекла”. Мерките са с логистично-кадрова и организационна насоченост. 

Таргет-групата включва отговорните институции за прилагане на всички 

други противопандемични мерки. Целта е ресурсното обезпечаване на 

населението и здравните специалисти в борбата с вируса.  

 

Категория „Социално-икономически“. Въвежда за задължително 

прилагане само мерките, предписани в заповедите на министъра на 

здравеопазването: “Създаване на организация за функциониране и 

реализиране продукцията на кооперативните и фермерски пазари, в 

условията на коронавирус”; “Отпускане на финансова помощ за материално 
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поощрение на лицата на първа линия в борбата с коронавирус”; “Отпускане 

на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена 

извънредна епидемична обстановка”. Мерките имат пряко отношение към 

здравния аспект на пандемията. Таргет-групата включва лицата на първа 

линия, земеделските производители и социални групи, непосредствено 

засегнати от пандемията. Целта е намаляване на социалната уязвимост и 

повишаване на мотивацията на лицата на първа линия в борбата срещу 

COVID-19. 

 

Механизъм за свързано прилагане на основни категории мерки  

 

В разгледания в доклада период продължава действието на механизма 

Единен европейски цифров COVID-19 сертификат (“Зелен сертификат”), 

който произтича от мерките – “Въвеждане на алгоритъм за ваксиниране на 

населението”  (Мярка № 1, Категория „Здравни)“ и “PCR и антигенни 

тестове” (Мярка № 7, Категория „Мониторинг“), а влияе на мерки в 

категории „Предпазни средства“, „Ограничаване на движението“ и  

„Ограничаване на физически контакт (индивидуални и колективни)“. 

Допълнителните предпоставки за получаването му, които не се определят 

като мерки за управление, са преболедуване и наличие на антитела. 

Мерките, от които произтича Единният европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”), са обозначени в доклада като 

„медиаторни променливи“, а мерките, върху които  влияе, като ситуационни 

променливи (Приложение № 21). 

 

Еволюцията на механизъм, е както следва: 

1. Въведен като „Сертификат за ваксинация“ в Заповед РД-01-

202/02.04.21; 
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2.  Утвърден като Цифров COVID сертификат на ЕС за завършена, 

незавършена и смесена ваксинационна схема в Заповед № РД-01-

389/31.05.21; 

3. Утвърден като Цифров COVID сертификат на ЕС  за 

преболедуване в Заповед РД-01-417/04.06.21; 

4. Утвърден като Цифров COVID сертификат на ЕС за изследване в 

Заповед РД-01-548/30.06.21. 

5. Отменен на територията на страната със Заповед № РД-01 

138/17.03.22 на министъра на здравеопазването, считано от 21.03.2022 г. 

Сертификатът продължава се изисква при влизане в Р България, след тази 

дата. 

 

В доклада, „зеленият сертификат“ е анализиран в контекста на своя 

деклариран кумулативенен ефект върху разпространението на пандемията. 
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4. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРИЛАГАНИТЕ 

ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИ МЕРКИ  И МЕХАНИЗМИ ЗА ТЯХНОТО 

ПРИЛАГАНЕ 

 

Анализът на въздействието на противопандемичните мерки е насочен 

към разкриване на зависимостта между въведените мерки, оптимизираният 

механизъм за тяхното прилагане „зелен сертификат“ и ефектите върху 

динамиката в основните параметри на пандемията.  

 

Извършен на две йерархични нива:  

 

1. Анализ на заповедите на Министерство на здравеопазването, за 

въвеждане на противопандемични мерки. 

2. Анализ на въвежданите в заповеди на Министерство на 

здравеопазването противопандемични мерки.  

 

Обработените в изследването налични официални данни са 

използвани за изследване на:  

 

1. Зависимостта между въведените, чрез издаваните заповеди, мерки 

и механизми за тяхното прилагане и промяната в динамика на заразяването;  

2. Съотношението между ръста на заразените, ръста на починалите и 

процента заети болнични легла; 

3. Оценка на деклариран кумулативен ефект на оптимизирания 

механизъм за прилагане на противопандемични мерки Единен европейски 

цифров COVID-19 сертификат (“Зелен сертификат”), върху управлението 

на пандемията.  
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Зависимостта се оценява по въведена за целите на изследването скала 

за „Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

разпространението на заболяването“.  

 

Съгласно оценката на данните, зависимостта притежава следните 

стойности: 

 Липсваща: липсва зависимост.  

 Слаба: наблюдава се слаба зависимост, на конкретни дати.  

 Забележима: наблюдава се изразена зависимост през съществена 

част от периода.  

 Силна: наблюдава се силна зависимост през целия период.  

 

Тенденцията на промяна на данните е оценена качествено чрез 

показателите за стабилност и градация, чрез следните скали:  

 „Тенденция на ръста на заразените“;  

 „Тенденция на ръста на починалите“; 

 „Тенденция на ръста на процента заети болнични легла“.  

 

За оценка по скалите са използвани следните характеристики на 

показателите:   

 Стабилност, чието наличие като тенденция се оценява като:  

 Устойчива: тенденцията се запазва през по-голямата част от или през 

целия период. 

  Варираща: тенденцията се променя често в периода.  

  Градация:  

 Низходяща: тенденцията посочва намаляване на цифровото 

изражение на разгледаните индикатори.  
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 Възходяща: тенденцията посочва увеличаване на цифровото 

изражение на разгледаните индикатори.  

 

Деклариран кумулативен ефект на механизма Единен европейски 

цифров COVID-19 сертификат (“Зелен сертификат”), се определя на 

базата на неговия характер и специфично отношение към прилаганите 

мерки, за всеки от отчетните периоди. 

За оценка на декларирания кумулативен ефект на механизма, са 

въведени следните характеристики на показателите:  

 

Честота (отчита се при анализ на заповедите): 

 С нулева честота: механизмът „зелен сертификат“ не се споменава в 

заповедите за периода; 

 С ниска честота: механизмът „зелен сертификат“ се споменава в една 

от заповедите за периода; 

 С висока честота: механизмът Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”) се споменава в повече от една заповед 

за периода. 

 

Релевантност (отчита се при анализ на противопандемичните мерки):  

 Липсваща: механизмът Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”) няма отношение към нито една мярка 

за периода; 

 Налична: механизмът Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”) има отношение към една мярка за 

периода; 
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 Изразена: механизмът Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”) има отношение към повече от една 

мярка за периода. 

 

Характер (свързаност на механизма с един от идентифицираните 

възможни подходи за управление на пандемията):  

 Свързан с превантивния подход за управление на пандемията; 

 Свързан с реактивния подход за управление на пандемията; 

 Свързан с прогнозния подход за управление на пандемията. 

 

Степен (отчита се при анализ на противопандемичните мерки и 

формира корелации със зависимостта между въведените, чрез издаваните 

заповеди, мерки и промяната в динамика на заразяването и с критериите за 

прилагане на противопандемичните мерки):  

 Липсващ: липсва кумулативенен ефект.  

 Слаб: наблюдава се слаб кумулативенен ефект, на конкретни дати.  

 Забележим: наблюдава се изразен кумулативенен ефект през 

съществена част от периода.  

 Силен: наблюдава се силен кумулативен ефект през целия период.  

  



 

29 
 

4.1. Анализ на заповедите на Министерство на здравеопазването  

 

Основна цел на анализа на заповедите на министъра на 

здравеопазването, е формулиране на практическите резултати от 

управлението на пандемията, чрез използване на следните данни:  

 Приоритетни категории мерки, които правителството въвежда за 

прилагане при управление на пандемията; за всеки от дефинираните 

периоди; 

 Етапи на въвеждане на категориите мерките. Анализът е извършен за 

всеки от отчетните периоди и отчита непрекъсната актуализация на списъка 

от прилаганите категории мерки, в зависимост от отчитаната за периода 

динамика на разпространение на инфекцията; 

 Честота на експлоатиране на оптимизирания механизъм за прилагане 

на мерките Единен европейски цифров COVID-19 сертификат (“Зелен 

сертификат”) в заповедите. Броят на повторенията и актуализациите на 

механизма зелен сертификат е индикатор за последователната политика на 

властите при прилагането ми, като инструмент за подобрение на процеса по 

пприлагане на мерките.  

 

Оценките на стойностите се извършват по скалите:  

 „Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването“;  

 „Тенденция на ръста на заразените“; 

 „Тенденция на ръста на починалите“; 

 „Тенденция на ръста на процента заети болнични легла“.  

 

Отчетен период № 18:  

Анализът на данните за периода показва следното:  
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1. Зависимост между издаваните заповеди и механизми за тяхното 

прилагане  и динамика на заболяването: Забележима (Приложение № 2) 

2. Тенденция на ръста на заразените: Варираща, с ясно изразен пик 

на 25.01.22 и на 03.02.2022. 

3. Тенденция на ръста на починалите: Низходяща; Варираща, с 

множество изразени пикове;  

4. Тенденция на ръста на процента заети болнични легла: Умерено 

низходяща; Варираща, с 2 ясно изразени отрицателни пика на 17.12.21 

и и 11.01.2022 и 3 плата от 20.12.2021 до 05.01.2022, от 14.01.2022 до 

03.02.2022 и от 17.03.2022 до 30.03.2022. 

 

(Продължителност на периода: 121 дни 

 Брой издадени заповеди: 37 (Приложение № 14) 

 Брой въведени категории: 7 (Категория № 1, Категория № 2, 

Категория № 3, Категория № 4, Категория № 5, Категория № 6, 

Категория № 7) (Приложение № 14) 

 Брой актуализации по категории: Категория № 6 – 19 актуалзиации; 

Категория № 1 – 18 актуализации; Категория № 3 и № 5 – по 10 

актуализации; Категория № 7 – 5 актуализации; Категория № 2 и № 4 – по 

4 актуализации (Приложение № 14) 

 Период за актуализация на категориите: Категория № 1 – в рамките 

на един ден (3 актуализации); през 15 дни (2 актуализации); през 9 дни; през 

4 дни; през 10 дни; през 3 дни; през 1 ден; през 12 дни; през 7 дни; през 8 дни; 

през 13 дни; Категория № 2 – през 15 дни (3 актуализации); през 8 дни (2 

актуализации); през 7 дни; Категория № 3 – през 19 дни; през 3 дни; през 

17 дни; през 12 дни; през 10 дни; през 3 дни; през 8 дни; през 27 дни;  

Категория № 4 – в рамките на 1 ден (8 актуализации); през 7 дни; през 15 

дни; Категория № 5 – в рамките на 1 ден (4 актуализации); през 14 дни; 
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през 3 дни; през 12 дни; през 21 дни;  Категория № 6 - в рамките на 1 ден (4 

актуализации); през 14 дни; през 28 дни; през 5 дни (2 актуализации); на 

следващия ден (3 актуализации); през 33 дни; през 6 дни; през 3 дни (3 

актуализации); през 13 дни; през 25 дни; през 17 дни; през 11 дни; 

Категория № 7 – през 4 дни; през 13 дни; през 36 дни; през 44 дни 

(Приложение № 16) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на общо заразени към тествани за 

периода:  26,38 % на 27.01.22 и 2,92 % на 20.12.21 (Приложение № 2) 

 Най-висок и най-нисък процент на ваксинирани заразени към общ 

брой заразени за периода: 85,64 % на 28.03.22 и 16,12 % на 15.12.21 

(Приложение № 8) 

 

 Най-висок и най-нисък процент заети болнични легла от общо 

пациенти с COVID-19 за периода: 0,80 % на 02.12.21 и 0,12 % на 17.12.21 

(Приложение № 3) 

 Най-висок и най-нисък процент заети болнични легла от 

ваксинирани пациенти с COVID-19 за периода: 26,60 % на 14.03.22 и 4 % на 

няколко дати, последната от които 25.01.22 (Приложение № 4) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на случаи на активно (АБЛ) и 

интензивно (ИБЛ) болнично лечение към общия брой активни случаи към 

дата за периода: 0,80 % на 02.12.21 и 0,12 % на 07.12.21 (АБЛ) и 0,10 % на 

02.12.21 и 03.12.21 и 0,02 % на 28.03.2022 и 30.03.22 (ИБЛ) (Приложение № 

9) 

 Най-висок и най-нисък процент на пациенти на активно болнично 

лечение с поставена ваксина: 23,87 % на 01.02.22 и 0,88 % на 02.12.21  

(Приложение № 10) 
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 Най-висок и най-нисък процент на пациенти, приети за интензивно 

болнично лечение с поставена ваксина: 1,22 % на 11.01.22 и 0,14 % на 

02.12.2021 (нй-ниска положителна стойност) (Приложение № 11) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на починали към общ брой заразени 

към дата за периода: 8,57 % към 07.12.21 и 0,71 % към 27.01.22 (Приложение 

№ 5) 

 Най-висок и най-нисък процент на починали ваксинирани към общ 

брой починали към дата за отчетни периода: 78,57 % на 14.03.22 и 1,44 % 

към 07.12.2021 (Приложение № 6) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на лица с незавършен ваксинационен 

цикъл (НзВЦ) и лица със завършен ваксинационен цикъл (ЗВЦ) към общото 

население към дата за периода: липсват положителни стойности (НзВЦ)  

и 0,13 % на 02.12.21 и 0,01 % на 01.03.22 (най-ниска положителна 

стойност) (ЗВЦ) (Приложение № 7) 

 

 Доминираща възрастова група на общо заразени пациенти за 

периода: 20-29 с общо 31 678 души (при 23 142 души за възрастова група 

40-49) (Приложение № 12) 

 Доминираща възрастова група на ваксинирани заразени пациенти9 за 

периода: 40-49 с общо 6851 души (при 6350 души за възрастова група 50-

59) (Приложение № 12) 

 

 Доминираща възрастова група на общо починали пациенти за 

периода: 70-79 с общо 771 души (Приложение № 13) 

                                                           
9 Интервалът между поставянето на ваксината и настъпването на заразяването не е известен. Счита се, че 

починалите лица са с действаща ваксина по време на настъпване на заразяването. Важи за категорията 

данни във всички отчетни периоди. 
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 Доминираща възрастова група на ваксинирани починали пациенти10 

за периода: 70-79 с общо 85 души (Приложение № 13) 

 

 Честота на експлоатиране на оптимизирания механизъм за прилагане 

на противопандемични мерки Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”): Висока (за Медиаторни променливи 

№ 1 и № 2). 

 

Извод:  

За периода се наблюдава забележима зависимост между издаваните 

заповеди и  динамика на заболяването. Тенденция на ръста на заразените е 

варираща, с 2 ясно изразени пика, докато тенденция на ръста на 

починалите е низходяща, с множество изразени пикове. Броят на заетите 

болнични легла намалява планомерно, с 2 ясно изразени отрицателни пика 

и 3 плата, всяко за период от около 15 дни. 

 

Отчетен период № 19:  

Анализът на данните за периода показва следното:  

1. Зависимост между издаваните заповеди и динамика на 

заболяването: Силна (Приложение № 2) 

2. Тенденция на ръста на заразените: Низходяща; Устойчива. 

3. Тенденция на ръста на починалите: От устойчиво низходяща 

към умерено възходяща, с регистриран отрицателен пик на 26.04.22. 

4. Тенденция на ръста на процента заети болнични легла: Умерено 

низходяща към умерено възходяща, с регистриран отрицателн пик на 

                                                           
10 Интервалът между поставянето на ваксината и настъпването на смъртта не е известен. Счита се, че 

починалите лица са с действаща ваксина по време на настъпване на смъртта. Важи за категорията данни 

във всички отчетни периоди. 
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24.04.2022, за пациенти на активно болнично лечение; Устойчива, с 

ниски стойности, за пациенти на интензивно болнично лечение. 

 

(Продължителност на периода: 30 дни 

 Брой издадени заповеди: 3 (Приложение № 14) 

 Брой въведени категории: 5 (Приложение № 14) 

 Брой актуализации по категории: Категория № 1 – 2 актуализации; 

Категория №  3 и №  6 – с по 2 актуализации; Категория № 5 и №  7 – с по 

1 актуализация (Приложение № 14) 

 Период за актуализация на категориите: Категория № 1 – през 16 

дни; Категория № 3 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден);  Категория № 

5 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден); Категория № 6 – през 16 дни; 

Категория № 7 – една актуализация (Приложение № 16); 

 

 Най-висок и най-нисък процент на общо заразени към тествани за 

периода: 8,66 % към 12.04.22 и 7,43 % на 28.04.22 (Приложение № 2) 

 Най-висок и най-нисък процент на ваксинирани заразени към общ 

брой заразени за периода: 84,08 % на 26.04.22 и 29,28 на 28.04.22 

(Приложение № 8) 

 

 Най-висок и най-нисък процент заети болнични легла от общо 

пациенти с COVID-19 за периода: 0,10 % на 12.04.22 и 0,07 % на 26.04.22 

(Приложение № 3) 

 Най-висок и най-нисък процент заети болнични легла от 

ваксинирани пациенти с COVID-19 за периода: 9,64 % на 26.04.22 и 2,60 % 

на 12.04.22 (Приложение № 4) 
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 Най-висок и най-нисък процент на случаи на активно (АБЛ) и 

интензивно (ИБЛ) болнично лечение към общия брой активни случаи към 

дата за периода: 0,10 % на 12.04.22 и 0,07 % на 26.04.22 (АБЛ) и 0,01 % 

(единствена положителна стойност) (ИБЛ) (Приложение № 9) 

 Най-висок и най-нисък процент на пациенти на активно болнично 

лечение с поставена ваксина: 5,91 % на 26.04.22 и 2,27 % на 12.04.22 

(Приложение № 10) 

 Най-висок и най-нисък процент на пациенти, приети за интензивно 

болнично лечение с поставена ваксина: 2,29 % на 12.04.2022 (единстена 

положителна стойност) (Приложение № 11) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на починали към общ брой заразени 

към дата за периода: 3,44 % на 12.04.22 и 0,53 % на 26.04.22 (Приложение 

№ 5) 

 Най-висок и най-нисък процент на починали ваксинирани към общ 

брой починали към дата за отчетни периода: 100 % на 26.04.22 и 6,67 % на 

12.04.22 (Приложение № 6) 

 

 Най-висок и най-нисък процент на лица с незавършен ваксинационен 

цикъл (НзВЦ) и лица със завършен ваксинационен цикъл (ЗВЦ) към общото 

население към дата за периода: липсват положителни стойности и за 

двете категории (НзВЦ/ЗВЦ) (Приложение № 7) 

 

 Доминираща възрастова група на общо заразени пациенти за 

периода: 40-49 с общо 370 души (Приложение № 12) 

 Доминираща възрастова група на ваксинирани заразени пациенти за 

периода: 40-49 с общо 161 души  (Приложение № 12) 
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 Доминираща възрастова група на общо починали пациенти за 

периода: 70-79 с общо 18 души (Приложение № 13) 

 Доминираща възрастова група на ваксинирани починали пациенти за 

периода: 60-69 с общо 3 души (Приложение № 13) 

 

 Честота експлоатиране на оптимизирания механизъм за прилагане на 

противопандемични мерки Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат (“Зелен сертификат”): Висока (за Медиаторни променливи 

№ 1 и № 2). 

 

Извод: 

За периода се наблюдава силна зависимост между издаваните 

заповеди и  динамика на заболяването. Тенденция на ръста на заразените е 

устойчиво низходяща. Тенденция на ръста на починалите варира от 

устойчиво низходяща към умерено възходяща, с регистриран 1 отрицателен 

пик. Броят на заетите болнични легла отбелязва лек ръст, с регистриран 1 

отрицателн пик. 

 

Резултатите от анализа на данните от всичките пет периода налагат 

следните общи изводи:  

1. Връзката между процеса по управление и динамиката на 

заболяването е забележима, с преобладаващо превантивен характер и 

целенасоченост. 

2. Забележимата или силна зависимост на управлението на 

пандемията  от въведените мерки и механизми за тяхното прилагане се 

наблюдава при наличие  и на двата критерия адекватност и синхронност.  

3. Характерът на влияние на мерките и механизмите за прилагането 

им, върху ръста на заразените, е ситуационно ефективен и дългосрочно 
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стабилен. За това свидетелстват множеството положителни и отрицателни 

пикове при отчитане на тенденцията на ръста на заразените и за двата 

отчетни периода. 

4. Наблюдава се приоритизиране на мерките на произтичане и 

мерките на влияние на механизма „зелен сертификат“, през всички отчетни 

периоди. Набляга се на  мерки, свързани с ваксинацията, мониторинга и 

ограничаване на движението, следвани от индивидуални мерки за 

ограничаване на физическия контакт. 

 

За разкриване на причините за вариращите стойности на зависимост 

между издаваните заповеди и динамиката на заболяването и за изясняване 

на ролята на механизма „зелен сертификат“ в управлението на пандемията, 

се разглежда прилагането на противопандемичните мерки. 
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4.2. Анализ на противопандемичните мерки на Министерството 

на здравеопазването и механизми за прилагането им 

 

Анализът на въздействието на въведените мерки за управление на 

пандемията и механизми за прилагането им, отчита зависимостта между 

въведените мерки и механизми за прилагането им и промените в данните за 

динамика на разпространението на вируса/пандемията. Мерките се оценяват 

чрез критериите адекватност, ефективност, своевременност и синхронност. 

За оценката на тази зависимост, са обобщени и анализирани наличните 

данни за:  

 Въведените противопандемични мерки и механизми за прилагането 

им; 

 Брой извършени актуализации на мярка и честота на актуализиране 

(посочени са случаи на равен брой или на най-значителен брой 

актуализации за мярка);  

В резултат на обработка на гореизложените данни, вторично са 

получени данни за: 

 Прецизиране на промяната на противопандемичните мерки, 

настъпваща при актуализациите. Анализът се извършва за всеки от 

въведените периоди. 

 Релевантност, степен и характер на декларирания кумулативен ефект 

на механизма за свързано прилагане на противопандемични мерки Единен 

европейски цифров COVID-19 сертификат (“Зелен сертификат”). 

 

Оценките на стойностите се извършват по скалите:  

 „Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването“;  

  „Оценяване на критериите“.  
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Отчетен период № 18 

В резултат на анализа на данните, са изведени следните 

закономерности:  

1. Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването: 

Забележима (Приложение № 2) 

Зависимост е отчетена на: 20.12.21; 11.01.2022; 17.01.2022; 

01.02.2022; 01.03.2022; 28.03.2022. 

2. Характеристиките на мерките приемат следните стойности:  

 Адекватност (силна): мерките се въвеждат приоритетно и се 

актуализират по съдържание, таргет-група, обхват и време на прилагане.  

 Ефективност (силна): наблюдава значителен и регулярен спад на 

заразените към датите на издаване на министерска заповед, последван от 

незначителен пик. 

 Своевременност (частична): мерките са въведени при вариращи за 

периода нива на разпространение на заразата, с отчетлив коригиращ им 

ефект. 

 Синхронност (силна): въведените мерки в една заповед или в 

непосредствено следваща заповед, в съчетание, покриват направленията 

„ваксинация“, „мониторинг“, ограничаване на движението“ и/или 

„ограничаване на физически контакт (преобладаващи индивидуални)“ и 

„предпазни средства“. Това е предпоставка за изразен кумулативния ефект 

на механизма „зелен сертификат“, въпреки ранния етап за неговата 

адекватна оценка. 

 

Оценката на характеристиките се прави на базата на следната 

информация: 
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1. Въведените противопандемични мерки са 14 на брой, по 

категории:  

 Категория № 1: Мярка № 1 (Приложение № 16); 

 Категория № 2: Мярка № 1; Мярка № 3 и Мярка № 4 (Приложение 

№ 16); 

 Категория № 3: Мярка № 1 и Мярка № 3 (Приложение № 16); 

 Категория № 4: Мярка № 7(Приложение № 16); 

 Категория № 5: Мярка № 1 и Мярка № 5 (Приложение № 17); 

 Категория № 6: Мярка №1; Мярка №3; Мярка № 6 и Мярка № 7 

(Приложение № 17);  

 Категория № 7: Мярка № 6  (Приложение № 17). 

 

2. Средният период на актуализации за всички мерки, във всички 

категории, е в рамките на 1 ден, през 3 дни, през 7 дни или през 15 дни. 

Налице са редки актуалзиации през 21, 27 и 33 дни, за мерктие в Категория 

№ 7. Наблюдава значителен синхрон между мерките в Категория № 1 и 

Категория № 6 и мерките в Категория № 3 и Категория № 5. Това се 

наблюдава от първоначалното им въвеждане, до края на отчетните периоди, 

съобразно динамиката на заболяването. С най-голям брой актуализации са 

мерките в Категории №  1 и № 6, като са налице случаи на съвместно 

активиране на мерките в категории № 1, № 3, № 5 и № 6 (Приложение № 18 

и №19). 

 

3. Анализът на характера на проментие на противопандемичните 

мерки и механизми за тяхното прилагане сочи, че най-често те се изменят 

по съдържание и по обхват, а на второ място – по таргет група и време на 

прилагане. Мерките са прецизирани по време на прилагане през целия 

отчетен период и са затвърждавани в средата му. Налице са и смекчаване 
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или засилване, което е показател за тяхното гъфкаво прилагане, с оглед 

настъпилите актуалзиаци (Приложение № 15, № 16, № 17). 

 

4. Механизмът има най-ясно изразено отношение към Мярка № 1 и 

Мярка № 3 от Категория № 3 и Мярка № 1 от Категория № 5. 

Релевантността е „изразена“, а характерът на действие на механизма е 

„превантивен“, при „висока честота“ за Медиаторна променлива № 1 и 

Медиаторна променлива № 2. Съпоставка с динамиката на заболяването за 

отчетения период показва, че общият кумулативен ефект може да бъде 

определен като „забележим“ по своята степен на въздействие (Приложение 

№ 21). 

 

Извод:  

Зависимостта между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването, 

както и ефективността им, са забележими. Адекватността и синхронноста са 

силни, докато своевременността е частична. 

 

 

Отчетен период № 19 

 

В резултат на анализа на данните, са изведени следните 

закономерности: 

1. Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването: 

Силна (Приложение № 2) 

Зависимост е отчетена на: 12.04.22, 24.04.22, 28.04.22. 

2. Характеристиките на мерките приемат следните стойности:  
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 Адекватност (силна): мерките се актуализират най-често по таргет-

група и на второ място – по съдържание, което говори за повишена 

прецизност, в условията на намаляваща динамиката на заболяването. 

Обхватът и времето на прилагане липсват като коригиращи показатели, 

поради отсъствие на необходимост от актуалзиация. 

 Ефективност (силна): наблюдава се спад в разпространението на 

инфекцията на всички дати на издаване на министерски заповеди. 

 Своевременност (силна): мерките оказват въздействие, при 

прогресивно намаляващи нива на разпростраенение на заразата за отчетния 

период.  

 Синхронност (силна): наблюдава се висока степен на синхронност 

между мерките в Категория № 1 и Категория № 6, което следва логиката на 

управление от предходния отчетен период.  

 

Оценката на характеристиките се прави на базата на следната 

информация: 

1. Въведените противопандемични мерки са 5 на брой, по категории:  

 Категория № 1: Мярка № 1 (Приложение № 16); 

 Категория № 3: Мярка № 1 (Приложение № 16); 

 Категория № 5: Мярка № 1 (Приложение № 17); 

 Категория № 6: Мярка №7 (Приложение № 17);  

 Категория № 7: Мярка № 6 (Приложение № 17). 

 

5. Средният период на актуализации е  през 16 дни. Този времеви 

интервал позволява отчитане на въздействието на противопандемичните 

мекри, тъй като продължава малко по-дълго от инкубационния период на 

вируса (14 дни), който се счита за необходимото време за реализиране на 
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отложеното действие на противопандемичните мерки (Приложение № 18 и 

№ 19). 

 

2. Анализът на характера на актуализациите на 

противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане показва, че 

доминират промените таргет-групата, а на второ място – в съдържанието 

(прецизиране). Това е показател за целенасоченост и прецизност на 

управленския процес в отчетния период (Приложение № 15, № 16, № 17). 

 

3. Механизмът има най-ясно изразено отношение към Мярка № 1 от 

Категория № 3 и Мярка № 1 от Категория № 5. И за двете медиаторни 

променливи, релевантността е „изразена“, характерът на действие на 

механизма е „превантивен“, при „висока честота“. Съпоставка с 

динамиката на заболяването за отчетения период показва, че общият 

кумулативен ефект може да бъде определен като „силен“ по своята степен 

на въздействие (Приложение № 21). 

 

Извод:  

Зависимостта между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването е 

силна, при налични силни 4 характеристики на мерките: адекватност, 

ефективност, своевременност и синхронност. 

 

 

Обобщени данни за резултата от анализа са представен в таблица 1.  
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Таблица 1. 

 

 
 

 

Резултатите от анализа на данните от двата периода налагат 

следните общи изводи:  

 

1. Зависимостта между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването е 

забележима за Отчетен период № 18 и силна за Отчетен период № 19. 

2. В различните  периоди преобладават различни тип корелации 

между отчитаните параметри: 

 В Отчетен период № 18 преобладава пряка корелация, но са налице 

и положителна корелация между критерии „адекватност“ и 

„ефективност“, и зависимостта. Корелацията между кумулативен ефект 

и критериите е пряка. 

 В Отчетен период № 19 всички корелации са преки.  
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1.3. Изводи:  

В резултат на извършения анализ на зависимостта между въведените 

мерки и механизми за тяхното прилагане и развитието на пандемията, могат 

да бъдат направени следните изводи:  

1. Продължава да се наблюдава повишаване на свързаността между 

отделните показатели. Това е белег, че управлението се развива като 

логичен и последователен процес – тенденция, започнала през изминалия 

период от време, анализиран в предходния доклад „Анализ на 

въздействието на противопандемичните мерки в Р България. Април 2020 – 

Ноември 2021“ и запазила се през настоящите отчетни периоди. 

2. През преобладаващата част от разглеждания период продължава 

да е налице тенденция за:  

 Приоритетно и синхронно въвеждане на мерките и механизмите за 

тяхното прилагане; 

 Адекватно актуализиране на мерките, с оглед на динамиката на 

заболяването. 

3. Слабостите в управленския процес, отново са в резултат на: 

 Ненавременно активиране на комплект мерки (т.е. частично 

активиране) (в началото на Отчетен период № 18). 

4. Официалните публично достъпни данни не достатъчни за 

възстановяване на цялостната моментна картина на фактическата 

епидемиологична обстановка в страната, поради липса на данни за броя на 

издадените Единни европейски цифрови COVID-19 сертификати. 

5. Повишаване на стойностите на критериите и съответно, 

зависимостта на динамиката на заболяването от противопандемичните 

мерки, се наблюдава при силно изразен кумулативен ефект, в следствие на 

механизма за свързано прилагане на противопандемични мерки Единен 

европейски цифров COVID-19 сертификат показва. 
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2. ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПАНДЕМИЯТА COVID-19  

 

Подходът за управление на пандемията се определя чрез прилагане на 

метод за потвърждаване или отхвърляне на предварително формулираните 

хипотези.  

За целта са използвани три работни хипотези, съответстващи на 

възможните подходи за управлението на пандемия.  

Последователността на формулиране на хипотезите и проверката им е 

определена от вида на достъпните официални статистически данни, 

обявеното желано крайно състояние и публичната аргументация на 

предприетите мерки и е както следва:  

1. Хипотеза № 1 „Реактивно управление“ - управлението на 

пандемията е функция от реално настъпила динамика в епидемиологичната 

обстановка в страната. 

2. Хипотеза № 2 „Превантивно управление“ - като базов показател се 

приема процента заети болнични легла за активна и интензивна грижа и 

надвишаването му се счита за индикатор за необходимост от управление на 

пандемията. 

3. Хипотеза № 3 „Прогнозно управление“ - в България се извършва 

основно на базата на прогнози, основани на анализите и препоръките на 

СЗО, други организации, национални математически модели и на 

приложени подходи в други страни.  

5.1. Реактивно управление  
 

Според хипотеза първа „Реактивно управление“, управлението на 

процеса се извършва на база на фактическата епидемиологична обстановка 

в страната. Подходът изисква да има подходящи за определянето на 

моментното състояние на развитие на пандемията данни. С тях се оценяват 
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резултатите от въведените мерки и механизми за тяхното прилагане, след 

изтичането на периода за тяхното повлияване.  

Анализът на данните и въведените чрез министерски заповеди 

противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане показва, че 

през отчетните периоди се подобрява проследяемостта на развитието и 

моментното състояние на пандемията. Това е в резултат на въведеното 

скринингово тестване на учениците и провеждането на тестове, като 

условие за придобиване на Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат. 

Гореизложеното показва, че в страната се подобряват условията за 

провеждане на реактивно управление. 

5.2. Превантивно управление  
 

Подходът „Превантивно управление“ е ефективен метод за 

управление, при което управленското въздействие се планира и въвежда 

предварително, с насоченост към постигане на желаното крайно състояние.  

Въвеждането на здравните мерки и механизмите за тяхното 

прилагане, е елемент на превантивно управление. 

5.3. Прогнозно управление  
 

При третия подход „Прогнозно управление“ управлението се 

извършва на базата на елементи от прогнози, основани на анализите и 

препоръките на СЗО и други организации, и частично – на база на 

приложени подходи в други страни.  

В страната се запазват тенденциите, констатирани в предходния 

доклад, за прогнозно управление, като продължават да се следват анализите 

и препоръките на СЗО и други организации. Наблюдава се тенденция за 

използване на данни на разработени национални математически модели.  
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5.4. Изводи 
 

1. Процесът по управление продължава да не се позовава ясно и 

категорично на нито един от посочените в хипотезите подходи, а използва 

елементи от трите. Моделът на управление е преобладаващо превантивен.  

2. Управленските решения запазват нивото от предходния период,  в 

резултат на подобрената  релевантност на използване на различните 

управленски подходи и в резултат на стартиралата на трансформация на 

пандемията в заболяване с ендемичен характер. 

3. Запазва се подобрението в елементите на превантивното 

управление, в цялостния процес, поради по-доброто познаване на 

спецфиката на пандемията и натрупания управленски опит през изминалите 

2 години. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящия доклад е оценено въздействието на 

противопандемичните мерки и механизми за тяхното прилагане върху 

процеса по управление на пандемията COVID-19. Той представлява 

четвърти етап от реализацията на проекта „Анализ на управлението на 

пандемията COVID-19“ на територията на Република България за периода 

от 2020 до 2022. 

Изследването е базирано на „Методиката за анализ и оценка на кризи 

от пандемичен характер“, публикувана като резултат в предходния доклад 

„Въздействие на противопандемичните мерки при управлението на 

пандемията COVID-19“ на Института за перспективни изследвания за 

отбрана и поставя акцент върху механизма за свързано прилагане на 

противопандемичните мерки - Единен европейски цифров COVID-19 

сертификат („Зелен сертификат“). 

 

В хода на изследването са решени следните научноизследователски 

задачи:  

1. Идентифициране на публично достъпни емпирични данни за 

анализ за конкретния период.  

2. Оценка на противопандемичните мерки и механизми за тяхното 

прилагане съгласно предложени критерии.  

3. Класификация на противопандемичните мерки и механизми за 

тяхното прилагане, съгласно предложени категории. 

4. Анализ на въздействието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане, върху управлението на пандемията 

COVID-19. 

5. Оценка на прилаганите подходи за управление на пандемията 

COVID-19.  
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 Задачите се решават при следните ограничения:  

1. В анализа са използвани публично достъпни данни и информация 

от открити източници.  

2. Анализирано е влиянието на мерките и механизми за тяхното 

прилагане, въведени за изпълнение със заповеди на Министерство на 

здравеопазването. Заповеди на други институции не са включени в 

изследването.  

3. Решенията на Министерския съвет са отразени в доклада във 

връзка единствено с въвеждането и удължаването на извънредната 

епидемична обстановка на територията на страната.  

4. Количествените измерения на заетите болнични легла от пациенти 

с COVID-19 са формирани върху заетостта на общата за страната леглова 

база на болничните заведения и не отчитат регионалния и характер.  

5. Данните за лица, получили ваксина, са разделени в две категории 

– лица, получили първа доза ваксина и лица със завършен ваксинационен 

цикъл. Поради липсата на релевантност към издаването на Единен 

европейски цифров COVID-19 сертификат („Зелен сертификат“) на 

ваксинирани лица, данните за лица, получили бустерна доза ваксина, не са 

отразени самостоятелно, а като част от общата ваксинационна статистика.  

6. Оценката на въздействието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане е върху развитието на пандемията.  

 

Подходът за провеждане на изследването осигурява оценка на 

комплексното въздействие и диференциран прочит на процеса по 

управление на пандемията, посредством:  

1. Извършване на следните анализи:  

 Анализ на въздействието на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане:  

 Анализ на заповедите на МЗ, относно въвеждани мерки;  
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 Анализ на противопандемичните мерки на МЗ; 

 Анализ на кумулативния ефект на оптимизирания механизъм за 

прилагане на противопандемичните мерки “зелен сертификат”. 

 

2. Предложени критерии за оценка на противопандемичните мерки.  

3. Предложена класификация на противопандемичните мерки и 

механизми за тяхното прилагане по категории с показатели: насоченост, 

целева група и очакван резултат. 

4. Въведени скали за оценяване:  

 „Оценяване на критериите“;  

 „Зависимост между въведените противопандемични мерки и 

механизми за тяхното прилагане и разпространението на заболяването“;  

 „Тенденция на ръста на заразените“;  

 „Тенденция на ръста на починалите“;  

 „Тенденция на ръста на процента заети болнични легла“.  

 

Анализът представя диференциран прочит на статистическите данни 

за лицата с коронавирус, по възраст и ваксинационен статус. 

Разглеждане на информацията на 3 нива: заповеди, въведените чрез 

тях противопандемични мерки и механизми за тяхното прилагане и 

проследяване на динамиката на тяхното прилагане и корелации между тях.  

 

В изпълнение на задачите, за постигане целта на доклада е направена 

следната оценка: 

1. Управлението запазва нивото си на развитие като логичен и 

последователен процес, поради наблюдаваната тенденция за:  

 Приоритетно и синхронно въвеждане на мерките и механизмите за 

тяхното прилагане; 
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 Адекватно актуализиране на мерките, с оглед на динамиката на 

заболяването. 

 Въвежда се механизъм за свързано прилагане на противопандемични 

мерки Единен европейски цифров COVID-19 сертификат, който допринася 

за кумулативност на ефекта от управлението.  

 

2. Продължават да се наблюдават слабости в управленския процес, в 

резултат на: 

 Ненавременно активиране на комплект мерки (т.е. частично 

активиране) (в началото на Отчетен период № 18); 

 Липсата на нови елементи на процеса на управление, въвеждани чрез 

министерските заповеди. 

 

3. Анализът на промените в модела на управление разкрива 

причините за повишаването на зависимост между въведените мерки и 

развитието на пандемията  Запазва се положителната промяна от 

предходния период, поради:  

 Управленските решения се подобряват, в резултат на подобрена 

релевантност на използване на елементи от различните управленски 

подходи, като се запазва тенденцията за преобладаващо превантивен 

подход, въведен в предходния етап на управление.  

 Наблюдава се подобрение в елементите на превантивно управление, 

в цялостния процес, поради по-доброто познаване на спецфиката на 

пандемията, натрупания управленски опит през изминалите 2 години и 

стартиралата трансформация на пандемията в заболяване с ендемичен 

характер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕРКИТЕ  

 

Категория № 1 - Здравни мерки:  

Мярка № 1: Въвеждане на алгоритъм за ваксиниране на населението  

 

Категория № 2 - Предпазни средства:  

Мярка № 1: Носене на защитни маски  

Мярка № 2: Носене на кърпа, шал или друго предпазно средство  

Мярка № 3: Спазване на дихателен етикет  

Мярка № 4: Прилагане на алгоритъм на дезинфекция  

Мярка № 5: Носене на защитно облекло (ръкавици, костюми)  

 

Категория № 3 - Ограничаване на движението:  

Мярка № 1: Забрана за влизане в и излизане от страната  

Мярка № 2: Забрана на влизането и излизането от конкретно 

населено място  

Мярка № 3: Изграждане на вътрешни КПП  

Мяка № 4: Изграждане на временни гранични звена за здравен 

контрол  

Мярка № 5: Ограничаване престоя на транзитно преминаващи 

български и чужди граждани  

Мярка № 6: Контрол на достъпа в обекти с обществено 

предназначение  

 

Категория № 4 - Ограничаване на физически контакт 

(КОЛЕКТИВНИ МЕРКИ):  
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Мярка № 1: Забрана на масови сбирки с обществен или религиозен 

характер 

Мярка № 2: Забрана на посещенията на културно-развлекателни 

мероприятия  

Мярка № 3: Забрана на посещенията на образователни мероприятия  

Мярка № 4: Забрана на масови спортни мероприятия  

Мярка № 5: Забрана на масови мероприятия с участието на деца  

Мярка № 6: Забрана на посещения на ресторанти, заведения за бързо 

хранене, барове и търговски центрове  

Мярка № 7: Забрана на присъствени занятия в учебните заведения и 

извънкласни дейности  

Мярка № 8: Забрана на посещението на паркове, градски градини, 

спортни и детски площадки и съоръжения на открито и закрито  

Мярка № 9: Откриване на коридор за посещение на хранителни 

магазини и аптеки за възрастни  

 

Категория № 5 - Ограничаване на физически контакт 

(ИНДИВИДУАЛНИ МЕРКИ):  

Мярка № 1: Спазване на карантина  

Мярка № 2: Спазване на социална дистанция (самоизолация)  

Мярка № 3: Спазване на физическа дистанция  

Мярка № 4: Забрана на посещенията в детски ясли и градини  

Мярка № 5: Забрана на болнични посещения, имунизации, планови 

операции, женски и детски консултации  

Мярка № 6: Забрана на посещенията в социални домове и домове за 

възрастни хора  

Мярка № 7: Въвеждане на дистанционна форма на обучение  

Мярка № 8: Дистанционна работа  
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Категория № 6 - Мониторинг:  

Мярка № 1: Задължителна регистрация, съобщаване и отчет на 

случаи на коронавирус  

Мярка № 2: Задължителна хоспиталзиация на вероятни случаи  

Мярка № 3: Въвеждане на алгоритъм за докладване и проследяване 

на случаи на коронавирус  

Мярка № 4: Въвеждане на алгоритъм за консултация и получаване на 

медицинска помощ 

Мярка № 5: Задължително медицинско наблюдение  

Мярка № 6: Контрол за спазване на противопандемичните мерки  

Мярка № 7: PCR и антигенни тестове  

 

Категория № 7 - Ресурсно и кадрово обезпечаване  

Мярка № 1: Осигуряване на леглови фонд  

Мярка № 2: Осигуряване на обдишващи апарати  

Мярка № 3: Осигуряване на медицински и помощен персонал  

Мярка № 4: Въвеждане на организация за работа в условията на 

пандемия  

Мярка № 5: Осигуряване на защитни облекла  

Мярка № 6: Осигуряване на лекарствени средства  

Мярка № 7: Забрана износа и облекчаване на вноса на лекарствени 

средства и защитни облекла  

 

Категория № 8 - Социално-икономически мерки:  

Мярка № 1: Създаване на организация за функциониране и 

реализиране продукцията на кооперативните и фермерски пазари, в 

условията на коронавирус  
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Мярка № 2: Отпускане на финансова помощ за материално 

поощрение на лицата на първа линия в борбата с коронавирус  

Мярка № 3: Отпускане на месечна целева помощ при обявено 

извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ЗАРАЗЕНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ТЕСТВАНИ КЪМ ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ 

ПЕРИОДИ № 18 И № 19 
 

 

 
 

Фиг. № 1 - Процент заразени сред тестваното население към датите на издаване 

на министерски заповеди - Период № 18 

 

 
 

Фиг. № 2 - Процент заразени сред тестваното население към датите на издаване 

на министерски заповеди - Период № 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ КЪМ АКТИВНИ СЛУЧАИ КЪМ ДАТА ЗА 

ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 
 

 

 
 

Фиг. № 3 - Процентно съотношение на хоспитализирани към активни случаи към 

датите на издаване на министерски заповеди - Период № 18 

 

 

Фиг. № 4 - Процентно съотношение на хоспитализирани към активни случаи към 

датите на издаване на министерски заповеди - Период № 19 



Приложение № 4 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ВАКСИНИРАНИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ КЪМ АКТИВНИ СЛУЧАИ 

С ВАКСИНА КЪМ ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 
 

 

Фиг.  №  5 - Процентно съотношение на ваксинирани хоспитализирани към активни 

случаи с ваксина към дата отчетен период № 18 

 

 

Фиг.  №  6 - Процентно съотношение на ваксинирани хоспитализирани към активни 

случаи с ваксина към дата отчетен период № 19 

 



Приложение № 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  5: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ПОЧИНАЛИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ЗАРАЗЕНИ КЪМ ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ 

ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

 

 

 

Фиг. № 7 - Процентно съотношение на починали към общ брой заразени - Период № 18 

 

 

Фиг. № 8 - Процентно съотношение на починали към общ брой заразени - Период № 19 

 

 



Приложение № 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ПОЧИНАЛИ ВАКСИНИРАНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ПОЧИНАЛИ КЪМ 

ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

 

 

 
 

Фиг. № 9 - Процентно съотношение на починали ваксинирани към общ брой 

починали към дата - Период № 18 

 

 

Фиг. № 10 - Процентно съотношение на починали ваксинирани към общ брой 

починали към дата - Период № 19 



Приложение № 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ЛИЦА С НЕЗАВЪРШЕН ВАКСИНАЦИОНЕН ЦИКЪЛ И ЛИЦА СЪС 

ЗАВЪРШЕН ВАКСИНАЦИОНЕН ЦИКЪЛ КЪМ % ОТ 

НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

 

 
 

Фиг. № 11 - Процентно съотношение на лица с незавършен ваксинационен цикъл и 

лица със завършен ваксинационен цикъл към общото населението към дата за 

отчетен период № 18 

 

Фиг. № 12 - Процентно съотношение на лица с незавършен ваксинационен цикъл и 

лица със завършен ваксинационен цикъл към общото населението към дата за 

отчетен период № 19 

 



Приложение № 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ЗАРАЗЕНИ ВАКСИНИРАНИ КЪМ ОБЩ БРОЙ ЗАРАЗЕНИ КЪМ 

ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 
 

 

 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

3

 

-

Процентно съотношение на заразени ваксинирани към общ брой заразени към 

дата за отчетен период № 18 

 

 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

4

 

-

Процентно съотношение на заразени ваксинирани към общ брой заразени към 

 



Приложение № 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

СЛУЧАИ НА АКТИВНО И ИНТЕНЗИВНО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

КЪМ ОБЩИЯ БРОЙ АКТИВНИ СЛУЧАИ КЪМ ДАТА ЗА ОТЧЕТНИ 

ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

 

 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

5

 

-

Процентно съотношение на случаи на активно и интензивно болнично лечение към 

общия брой активни случаи към дата за отчетен период № 18 

 

 
 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

6

 

-

Процентно съотношение на случаи на активно и интензивно болнично лечение към 

 

 



Приложение № 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ПАЦИЕНТИ НА АКТИВНО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, С И БЕЗ 

ПОСТАВЕНА ВАКСИНА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

 

 
 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

7

 

-

Процентно съотношение на пациенти на активно болнично лечение, с и без поставена 

ваксина към дата за отчетен период № 18 

 

 

 
 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

8

 

-

Процентно съотношение на пациенти на активно болнично лечение, с и без поставена 

 

 



Приложение № 11 

66 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11: ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА 

ПАЦИЕНТИ, ПРИЕТИ ЗА ИНТЕНЗИВНО БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, С 

И БЕЗ ПОСТАВЕНА ВАКСИНА ЗА ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ № 18 И № 

19 
 

 

 
 

Ф

и

г

.

 

№

 

1

9

 

-

Процентно съотношение на пациенти, приети за интензивно болнично лечение, с и без 

поставена ваксина към дата за отчетен период № 18 

 

 

 
 

Ф

и

г

.

 

№

 

2

0

 

-

Процентно съотношение на пациенти, приети за интензивно болнично лечение, с и без 



Приложение № 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12:  ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ЗАРАЗЕНИТЕ 

ПО ВЪЗРАСТ И ВАКСИНАЦИОНЕН СТАТУС11 ЗА ОТЧЕТНИ 

ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

                                                           
11 Където: 

A-0-19 – Общ брой заразени във възрастова група 0-19; 

C-0-19 – Ваксинирани заразени във възрастова група 0-19; 

E-0-19 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 0-19 от общ брой заразени във 

възрастова група 0-19; 

A-20-29 – Общ брой заразени във възрастова група 20-29; 

C-20-29 – Ваксинирани заразени във възрастова група 20-29; 

E-20-29 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 20-29 от общ брой заразени във 

възрастова група 20-29; 

A-30-39 – Общ брой заразени във възрастова група 30-39; 

C-30-39 – Ваксинирани заразени във възрастова група 30-39; 

E-30-39 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 30-39 от общ брой заразени във 

възрастова група 30-39; 

A-40-49 – Общ брой заразени във възрастова група 40-49; 

C-40-49 – Ваксинирани заразени във възрастова група 40-49; 

E-40-49 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 40-49 от общ брой заразени във 

възрастова група 40-49; 

A-50-59 – Общ брой заразени във възрастова група 50-59; 

C-50-59 – Ваксинирани заразени във възрастова група 50-59; 

E-50-59 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 30-39 от общ брой заразени във 

възрастова група 50-59; 

A-60-69 – Общ брой заразени във възрастова група 60-69; 

C-60-69 – Ваксинирани заразени във възрастова група 60-69; 

E-60-69 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 30-39 от общ брой заразени във 

възрастова група 60-69; 

A-70-379 – Общ брой заразени във възрастова група 70-79; 

C-70-79 – Ваксинирани заразени във възрастова група 70-79; 

E-70-79 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 30-39 от общ брой заразени във 

възрастова група 30-39; 

A-80-89 – Общ брой заразени във възрастова група 80-89; 

C-80-89 – Ваксинирани заразени във възрастова група 80-89; 

E-80-89 – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 80-89 от общ брой заразени във 

възрастова група 80-89; 

A-90+ – Общ брой заразени във възрастова група 90+; 

C-90+ – Ваксинирани заразени във възрастова група 90+; 

E-90+ – Процент на ваксинираните заразени във възрастова група 90+ от общ брой заразени във 

възрастова група 90+. 

 



Приложение № 12 
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Фиг. № 21 - Диференциране на заразените по възрастови групи 0-19, 20-29, 30-29 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 



Приложение № 12 

69 
 

 
 

Фиг. № 22 - Диференциране на заразените по възрастови групи 40-49, 50-59, 60-69 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 



Приложение № 12 

70 
 

 
 

Фиг. № 23 - Диференциране на заразените по възрастови групи 70-79, 80-89, 90+ и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 

 
 

Фиг. № 24 - Диференциране на заразените по възрастови групи 0-19, 20-29, 30-29 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19 



Приложение № 12 

71 
 

 

 
 

Фиг. № 25 - Диференциране на заразените по възрастови групи 40-49, 50-59, 60-69 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19 

 

 
 

Фиг.  № 26 - Диференциране на заразените по възрастови групи 70-79, 80-89, 90+ и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19



Приложение № 13 

72 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13:  ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ 

ПО ВЪЗРАСТ И ВАКСИНАЦИОНЕН СТАТУС12 ЗА ОТЧЕТНИ 

ПЕРИОДИ № 18 И № 19 

 

                                                           
12 Където: 

F-0-19 – Общ брой починали във възрастова група 0-19; 

H-0-19 – Ваксинирани починали във възрастова група 0-19; 

J-0-19 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 0-19 от общ брой починали във 

възрастова група 0-19; 

F-20-29 – Общ брой починали във възрастова група 20-29; 

H-20-29 – Ваксинирани починали във възрастова група 20-29; 

J-20-29 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 20-29 от общ брой починали във 

възрастова група 20-29; 

F-30-39 – Общ брой починали във възрастова група 30-39; 

H-30-39 – Ваксинирани починали във възрастова група 30-39; 

J-30-39 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 30-39 от общ брой починали във 

възрастова група 30-39; 

F-40-49 – Общ брой починали във възрастова група 40-49; 

H-40-49 – Ваксинирани починали във възрастова група 40-49; 

J-40-49 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 40-49 от общ брой починали във 

възрастова група 40-49; 

F-50-59 – Общ брой починали във възрастова група 50-59; 

H-50-59 – Ваксинирани починали във възрастова група 50-59; 

J-50-59 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 50-59 от общ брой починали във 

възрастова група 50-59; 

F-60-69 – Общ брой починали във възрастова група 60-69; 

H-60-69 – Ваксинирани починали във възрастова група 60-69; 

J-60-69 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 60-69 от общ брой починали във 

възрастова група 60-69; 

F-70-79 – Общ брой починали във възрастова група 70-79; 

H-70-79 – Ваксинирани починали във възрастова група 70-79; 

J-70-79 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 70-79 от общ брой починали във 

възрастова група 70-79; 

F-80-89 – Общ брой починали във възрастова група 80-89; 

H-80-89 – Ваксинирани починали във възрастова група 80-89; 

J-80-89 – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 80-89 от общ брой починали във 

възрастова група 80-89; 

F-90+ – Общ брой починали във възрастова група 90+; 

H-90+ – Ваксинирани починали във възрастова група 90+; 

J-90+ – Процент на ваксинираните починали във възрастова група 90+ от общ брой починали във 

възрастова група 90+. 



Приложение № 13 
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Фиг. № 27 - Диференциране на починалите по възрастови групи 0-19, 20-29, 30-29 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 



Приложение № 13 
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Фиг. №  28 - Диференциране на починалите по възрастови групи 40-49, 50-59, 60-69 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 



Приложение № 13 
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Фиг. № 29 - Диференциране на починалите по възрастови групи 70-79, 80-89, 90+ и 

ваксинационен статус за отчетен период № 18 

 

 
 

Фиг. № 30 - Диференциране на починалите по възрастови групи 0-19, 20-29, 30-29 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19 



Приложение № 13 
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Фиг. № 31 - Диференциране на починалите по възрастови групи 40-49, 50-59, 60-69 и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19 

 

 
 

Фиг. № 32 - Диференциране на починалите по възрастови групи 70-79, 80-89, 90+ и 

ваксинационен статус за отчетен период № 19 



Приложение № 14 

77 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 14: МАТРИЦА НА ЗАПОВЕДИТЕ 

 



Приложение № 14 

78 
 



Приложение № 14 

79 
 



Приложение № 14 

80 
 



Приложение № 14 
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Фиг. №  33 – Матрица на заповедите – отчетен период № 18 и № 19 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15: ЧЕСТОТА НА ПОВТОРЕНИЯ НА 

ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ ПО КАТЕГОРИИ 
 

 

 
 

Фиг. № 34 - Общ брой повторения на противопандемични мерки в категория за Период 

№ 18 

 

 
Фиг. № 35 - Общ брой повторения на противопандемични мерки в категория за Период 

№ 19 

 

 

 

 



Приложение № 16 

83 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16: МАТРИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПАНДЕМИЯТА 
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89 
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90 
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Приложение № 16 

92 
 



Приложение № 16 
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Приложение № 16 

94 
 

 
 

 

Фиг. № 36 – Матрица за  управление на пандемията - отчетен период № 18 и № 19 

 

 



Приложение № 17 

95 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17: МАТРИЦА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

МЕРКИТЕ 
 

 



Приложение № 17 

96 
 



Приложение № 17 

97 
 



Приложение № 17 

98 
 



Приложение № 17 

99 
 

 



Приложение № 17 
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Приложение № 17 
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Фиг. № 37 – Матрица за  управление на мерките - отчетен период № 18 и № 19 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18: БРОЙ АКТУАЛИЗАЦИИ НА 

ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 
 

 

 

 
 

Фиг. № 38 – Брой актуализации на мерките в Категория № 1 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 

 
 

Фиг. №  39 – Брой актуализации на мерките в Категория № 2 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 



Приложение № 18 
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Фиг. №  40 – Брой актуализации на мерките в Категория № 3 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 

 
 

Фиг. № 41 – Брой актуализации на мерките в Категория № 4 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 



Приложение № 18 

104 
 

 
 

Фиг. № 42 – Брой актуализации на мерките в Категория № 5 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 

 
 

Фиг. № 43 – Брой актуализации на мерките в Категория № 6 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 



Приложение № 18 

105 
 

 
 

Фиг. №  44 – Брой актуализации на мерките в Категория № 7 за отчетни периоди № 

18 и № 19 

 

 

 
 

Фиг. № 45 – Брой актуализации на мерките в Категория № 8 за отчетни периоди № 

18 и № 1913 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19: ЧЕСТОТА НА АКТУАЛИЗАЦИИТЕ НА 

ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 
 

 

Отчетен период № 18  
 

Периоди на актуализация на противопандемичните мерки:  

 Категория 1: Мярка № 1 – в рамките на един ден (3 актуализации); 

през 15 дни (2 актуализации); през 9 дни; през 4 дни; през 10 дни; през 

3 дни; през 1 ден; през 12 дни; през 7 дни; през 8 дни; през 13 дни 

(Приложение № 15);  

 Категория 2: Мярка № 1 – през 15 дни; през 8 дни; Мярка № 2 – 

липсват актуализации;  Мярка № 3 – през 15 дни; през 8 дни; Мярка 

№ 4 – през 7 дни; през 15 дни; през 8 дни; Мярка № 5 – липсват 

актуализации (Приложение № 15);  

 Категория 3: Мярка № 1 – през 19 дни; през 3 дни; през 17 дни; през 12 

дни; през 10 дни; през 3 дни; през 8 дни; през 27 дни;  Мярка №  2 – 

липсват актуализации; Мярка №  3 – 1 актуализация (в рамките на 1 

ден); Мярка №  4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват 

актуализации; Мярка № 6 – липсват актуализации (Приложение № 

15);  

 Категория 4: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 1 

актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка №  3 – 1 актуализация (в 

рамките на 1 ден); Мярка №  4 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден); 

Мярка № 5 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка № 6 – 1 

актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка № 7 – през 7 дни; през 15 

дни; Мярка № 8 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка № 9 – 

липсват актуализации (Приложение № 15); 

 Категория 5: Мярка № 1 – в рамките на 1 ден (2 актуализации); през 

14 дни; през 3 дни; през 12 дни; през 21 дни; Мярка № 2 – липсват 

актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; Мярка № 4 – 1 

актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка № 5 – 1 актуализация (в 

рамките на 1 ден); Мярка № 6 – липсват актуализации; Мярка № 7 – 

липсват актуализации; Мярка № 8 – липсват актуализации 

(Приложение № 15);  

 Категория 6: Мярка № 1 – в рамките на 1 ден (1 актуализация); Мярка 

№ 2 –липсват актуализации; Мярка № 3 – през 14 дни; през 28 дни; 

през 5 дни; Мярка № 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват 

актуализации; Мярка № 6 – в рамките на 1 ден (1 актуализация); 

Мярка № 7 –  на следващия ден (3 актуализации); през 33 дни; през 6 

дни; през 3 дни (3 актуализации); през 13 дни; през 25 дни; в рамките 

на 1 ден (2 актуализации); през 17 дни; през 5 дни; през 11 дни 

(Приложение № 16); 
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 Категория 7: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; Мярка 

№ 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват актуализации; 

Мярка № 6 – през 4 дни; през 13 дни; през 36 дни; през 44 дни; Мярка 

№ 7 – липсват актуализации (Приложение № 16); 

 Категория 8: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации 

(Приложение № 16). 

 

Отчетен период № 19 
 

Периоди на актуализация на противопандемичните мерки:  

 Категория 1: Мярка № 1 – през 16 дни (Приложение № 15);  

 Категория 2: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; Мярка 

№ 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват актуализации 

(Приложение № 15);  

 Категория 3: Мярка № 1 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден);  

Мярка №  2 – липсват актуализации; Мярка №  3 – липсват 

актуализации; Мярка №  4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – 

липсват актуализации; Мярка № 6 – липсват актуализации 

(Приложение № 15);  

 Категория 4: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка №  3 – липсват актуализации; Мярка 

№  4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват актуализации; 

Мярка № 6 – липсват актуализации; Мярка № 7 липсват 

актуализации; Мярка № 8 – липсват актуализации; Мярка № 9 – 

липсват актуализации (Приложение № 15); 

 Категория 5: Мярка № 1 – 1 актуализация (в рамките на 1 ден); Мярка 

№ 2 – липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; 

Мярка № 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват 

актуализации; Мярка № 6 – липсват актуализации; Мярка № 7 – 

липсват актуализации; Мярка № 8 – липсват актуализации 

(Приложение № 15);  

 Категория 6: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; Мярка 

№ 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват актуализации; 

Мярка № 6 – липсват актуализации; Мярка № 7 – през 16 дни 

(Приложение № 16);  

 Категория 7: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации; Мярка 

№ 4 – липсват актуализации; Мярка № 5 – липсват актуализации; 
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Мярка № 6 – една актуализация; Мярка № 7 – липсват актуализации 

(Приложение № 16); 

 Категория 8: Мярка № 1 – липсват актуализации; Мярка № 2 – 

липсват актуализации; Мярка № 3 – липсват актуализации 

(Приложение № 16). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 20: ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРИЛАГАНИТЕ 

ПРОТИВОПАНДЕМИЧНИ МЕРКИ 
 

 

 
 

Фиг. № 46 – Характер на промените на противопандемична мярка единствена в 

Категория № 1 - Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 47 – Характер на промените на противопандемична мярка единствена в 

Категория № 1 - Отчетен период № 19 
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Фиг. № 48 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 2 

- Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 49 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 2 

- Отчетен период № 1914 
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Фиг. № 50  – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 

3 - Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 51  – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 

3 - Отчетен период № 19 
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Фиг. № 52  – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 

4 - Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 53 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 4 

- Отчетен период № 1915 
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Фиг. № 54 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 5 

- Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 55 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 5 

- Отчетен период № 19 
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Фиг. №  56 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 

6 - Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 57 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 6 

- Отчетен период № 19 
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Фиг. № 58 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 7 

- Отчетен период № 18 

 

 

 
 

Фиг. № 59 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 7 

- Отчетен период № 19 
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Фиг. № 60 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 8 

- Отчетен период № 1816 

 

 

 
 

Фиг. № 61 – Характер на промените на противопандемичните мерки в Категория № 8 

- Отчетен период № 1917 
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17 Липсват актуализации на противопандемичните мерки в Категория № 8 за отчетен период № 19 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 21: КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ НА МЕХАНИЗМА „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКТ“ ЗА 

ОТЧЕТНИ ПЕРИОД ОТ № 13 ДО № 17 
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Фиг. № 62 – Кумулативен ефект на механизма „Зелен сертификат“ - Отчетен период № 18 

 

 

Фиг. № 63 – Кумулативен ефект на механизма „Зелен сертификат“ - Отчетен период № 19
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Отп. в 1 екз. 

Екз. № 1 – ВА „Г. С. Раковски“, СД-ВИД-01 

Размножено в 2 екз. 

Копие № 1, 2 – ИПИО 
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