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Цифрови зелени 
удостоверения

Цифровото зелено удостоверение е ци
фрово доказателство, че дадено лице е било 
ваксинирано срещу COVID19, възстановило 
се е от COVID19 или е получило отрицателен 
резултат от теста. 

В допълнение към възможните приложения 
в здравеопазването удостоверението има за  
цел да улесни безопасното свободно дви
жение на гражданите на една държава членка 
към и в други държави — членки на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ РАБОТИ В ТЯСНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС

Цифровите зелени удостоверения ще отговарят на изискванията за защита на данните, сигурност 
и неприкосновеност на личния живот. За да могат удостоверенията да бъдат въведени до лятото, 
държавите — членки на ЕС, следва бързо да пристъпят към подготовката и въвеждането им.

За да се гарантира, че 
автентичността на удостоверенията 

може да бъде проверена по 
сигурен начин навсякъде в ЕС.

За осигуряване на 
взаимното признаване на 

удостоверенията в целия ЕС.

За определяне на 
техническите решения, 

които могат да бъдат 
въведени бързо.

Държавите членки трябва бързо 
да въведат технически решения 
на национално равнище, за да 
гарантират, че тези удостоверения 
могат да бъдат издавани 
и проверявани по сигурен 
начин навсякъде в ЕС.

Европейската комисия ще спомогне 
за разработването на правно 
решение за обща рамка за 
удостоверенията за ваксинация, 
тестване и възстановяване, за да 
се улесни свободното движение 
в рамките на ЕС.
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КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

ЕС ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Комисията работи със Световната здравна организация, за да гарантира, че 
удостоверенията, издадени в ЕС, могат да бъдат признати и на други места по света. 
Комисията също така поддържа контакти с ИКАО — международната организация, 

представляваща въздушния транспорт.

Необходимо е държавите 
членки да въведат 

необходимите промени 
в своите национални системи 

за здравни досиета.

Подготвяне на 
логистичните дейности 

по въвеждането 
на удостоверенията 

(издаване и проверка).

Цифровите зелени удостоверения следва да бъдат въведени въз основа на насоките за опера
тивна съвместимост, с които се определят общите набори от данни и уникалните идентификато
ри за сертификатите за ваксинация, както и общите набори от данни за резултатите от теста, 
по които държавите членки вече са постигнали съгласие.

СРЕДАТА НА МАРТ:  Комисията 
ще представи законодателно 

предложение относно цифровите 
зелени удостоверения, за да се улесни 

безопасното свободно движение в ЕС. 
Необходимо е Европейският парламент 

и държавите — членки на ЕС, да 
одобрят предложението.

ДО ЛЯТОТО:  Комисията ще създаде 
цифрова инфраструктура, която 

ще улесни удостоверяването на 
автентичността на цифровите зелени 

удостоверения.

Print ISBN 9789276312888 doi:10.2775/818835 NA0121087BGC
PDF ISBN 9789276312529 doi:10.2775/564 NA0121087BGN

© Европейски съюз, 2021 г.
Повторното използване на този документ е разрешено, при условие че се посочи неговият автор 
и се обозначат евентуалните промени в него (Creative Commons Attribution 4.0 International license). 
За използването или възпроизвеждането на елементи, които не са собственост на ЕС, може да е нужно 
да се поиска разрешение директно от носителите на права. Всички изображения © Европейски съюз, 
освен ако не е посочено друго.


	Цифрови зелени удостоверения
	ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ РАБОТИ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС
	КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?

