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Цифрово зелено 
удостоверение

Европейската комисия представи 
предложение за създаване на „цифрово 
зелено удостоверение“, за да се улесни 
безопасното свободно движение на 
гражданите в ЕС по време на пандемията от 
COVID-19. Цифровите зелени удостоверения 
ще бъдат валидни във всички държави — 
членки на ЕС.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦИФРОВОТО ЗЕЛЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ?

› На електронен и/или хартиен носител
› С QR код
› Безплатно
› На националния език и на английски 

език
› Безопасно и сигурно
› Валидно във всички държави от ЕС

#DigitalGreenCertificate

Цифровото зелено удостоверение представлява 
цифрово доказателство, че дадено лице:

е било ваксинирано срещу COVID-19, или

е получило отрицателен резултат от теста, 
или

е преболедувало COVID-19.

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСИЯ
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УЛЕСНЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОТО СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ 
НА ГРАЖДАНИТЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА

КАК ЩЕ ПОЛУЧА ЦИФРОВО ЗЕЛЕНО 
УДОСТОВЕРЕНИЕ? 

За издаването на удостоверението отговарят 
националните органи. То може да бъде издавано, 
например, от болници, центрове за провеждане на тестове, 
здравни органи.

Цифровата версия може да се съхранява на мобилно 
устройство. Гражданите могат също така да поискат 
удостоверението на хартиен носител. И при двете версии 
ще е налице QR код, който ще съдържа съществената 
информация, както и цифров печат, гарантиращ 
автентичността на удостоверението.

ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪМ ВАКСИНИРАН(А), 
ЩЕ МОГА ЛИ ДА ОТИДА В ДРУГА 
ДЪРЖАВА ОТ ЕС?
Отговорът е „да“. С цифровото зелено удостоверение 
следва да се улесни свободното движение в рамките на ЕС. 
То няма да бъде предварително условие за свободното 
движение, което е основно право в ЕС. С цифровото 
зелено удостоверение могат също да бъдат доказани 
резултатите от тестване, което често се изисква съгласно 
приложимите ограничения, свързани с общественото 
здраве.

Удостоверението е възможност за държавите членки да 
адаптират съществуващите ограничения въз основа на 
съображения, свързани с общественото здраве. Очакваме 
от тях да вземат предвид това доказателство за статуса на 
хората във връзка с COVID-19, за да улеснят пътуването.

КАКВИ ДАННИ ВКЛЮЧВА 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО?
Цифровото зелено удостоверение включва необходимата 
ключова информация като име, дата на раждане, дата 
на издаване, полезна информация за ваксината/теста/
преболедуването и уникален идентификатор.

ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА?
Удостоверенията ще включват единствено ограничен 
набор от информация, която е необходима. Посетените 
държави не могат да я запазват. За целите на проверката 
ще бъде проверявана само валидността и автентичността 
на удостоверението, като се проверява кой го е издал 
и подписал. Всички данни за здравословното състояние 
остават отговорност на държавата членка, която е издала 
дадено цифрово зелено удостоверение.

КАК УДОСТОВЕРЕНИЕТО 
ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА СВОБОДНОТО 
ДВИЖЕНИЕ?
Цифровото зелено удостоверение ще бъде прието във 
всички държави — членки на ЕС. То ще спомогне да 
се гарантира, че въведените понастоящем ограничения 
могат да бъдат премахнати по координиран начин.

При пътуване всеки гражданин на ЕС или гражданин на 
трета държава, който законно пребивава или пребивава 
в ЕС и който притежава цифрово зелено удостоверение, 
следва да бъде освободен от ограниченията за 
свободно движение по същия начин, както гражданите 
на посетената държава членка.

Ако държава членка продължава да изисква от 
притежателите на цифрово зелено удостоверение да 
останат под карантина или да се тестват, тя трябва да 
уведоми Комисията и всички останали държави членки, 
както и да обоснове това решение.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ КОЯ ВАКСИНА 
СРЕЩУ COVID-19 СЪМ ПОЛУЧИЛ(А)? 

Удостоверения за ваксинация ще бъдат издавани на 
всички ваксинирани лица, независимо коя ваксина 
срещу COVID-19 са получили.

Когато става въпрос за отмяна на ограниченията на 
движение, държавите членки ще трябва да приемат 
удостоверения за ваксинация за ваксини, които са 
получили разрешение за търговия в ЕС.

Държавите членки могат да решат да разширят това 
и за пътуващи лица в ЕС, които са получили друга 
ваксина.

ВЕРСИЯ НА 
ХАРТИЕН НОСИТЕЛ



КАК РАБОТИ ЦИФРОВОТО ЗЕЛЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС?

ЦИФРОВОТО ЗЕЛЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАКТИКА
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Цифровото зелено удостоверение 
съдържа QR код с цифров подпис 
с цел защита срещу фалши-
фициране.

Всеки издаващ орган (напр. болница, център 
за провеждане на тестове, здравен орган) 
разполага със свой собствен цифров ключ за 
подпис. Всички те се съхраняват в сигурна 
база данни във всяка държава.

ВАКСИНАЦИЯ/ТЕСТ/
ПРЕБОЛЕДУВАНЕ

ИЗДАДЕНО 
И ПОДПИСАНО 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

QR КОД ВЪРХУ 
УСТРОЙСТВО ИЛИ 

НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

ПРОВЕРКА НА КЛЮЧА 
ЗА ПОДПИС ЧРЕЗ 
ПОРТАЛА НА ЕС

УДОСТОВЕРЕНИЕ: 
АВТЕНТИЧНО? 

ВАЛИДНО?

При проверка на удостоверението 
се сканира QR кодът и се проверява 
подписът.

Европейската комисия ще създаде портал. 
През този портал могат да бъдат проверявани 
всички подписи на удостоверения навсякъде 
в ЕС. Личните данни на притежателя на 
удостоверението не преминават през портала, 
тъй като това не е необходимо за проверката 
на цифровия подпис.

Европейската комисия също така ще съдейства 
на държавите членки да разработят софтуер, 
който органите могат да използват, за да 
проверят QR кодовете.


