
СБОРНИК
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ЗАПОВЕДИ,
СВЪРЗАНИ С ПАНДЕМИЯ COVID-19

нормативни и поднормативни актове, решения, постановения, заповеди и други документи, издавани от официални органи на 

република българия, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и 

обявеното с решение от 13.03.2020г. на народното събрание извънредно положение 

АктуАлно към  10.04.2020 г.

общо включени нормАтивни Актове - 82 

  •  ЗАповед нА мЗо от 09.04.2020 - рд-01-188: ЗА допълнение нА ЗАповед рд-01-143

  •  ЗАповед нА мЗо от 09.04.2020 - рд-01-189: ЗА отлАгАне нА иЗпитнАтА сесия преЗ мАй 2020

  •  ЗАповед нА со от 09.04.2020 - рд09-1648: ЗА промени в грАфикА ЗА движение нА нАЗемния обеществен трАнспорт

Нови НормативНи актове в тази версия
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
за обявяване на извънредно положение

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.22 от 13 Март 2020г.

Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на 
основание чл.   84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка 
с разрастващата се пандемия от COVID-19

РЕШИ:

1. Обявява извънредно положение върху цялата територия на Република 
България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими 
мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията 
от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република 
България.

------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 13 март 2020 г. и е 
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на 
основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка 
с разрастващата се пандемия от COVID-19

РЕШИ:

1. Удължава срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република 
България до 13 май 2020 г. 

2. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими 
мерки за овладяване на извънредната ситуация във връзка с пандемията 
от COVID-19 и в съответствие с чл. 57, ал. 3 от Конституцията на Република 
България.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020 г. и е 
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
за работата на народното събрание по време на извънредното 

положение, обявено с решение на народното събрание 
(дв, бр. 22 от 2020 г.)

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на 
Република България и във връзка с Решение на Народното събрание за 
обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

РЕШИ:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.) По време на извънредното положение, 
обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 
от 2020 г.), Народното събрание провежда пленарни заседания само по 
законопроекти и проекти на актове, свързани с обявеното извънредно 
положение. Парламентарният контрол в този период се осъществява само с 
писмени отговори на въпроси и питания.

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.) По време на извънредното положение 
извънредни пленарни заседания се свикват при условията и по реда на 
чл. 78 от Конституцията на Република България и чл. 46 от Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание.

3. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.)

4. По време на извънредното положение парламентарните комисии 
провеждат заседания. По решение на съответната комисия нейно открито 
заседание може да бъде с ограничен достъп на външни лица, като в този 
случай заседанието се предава пряко в интернет чрез интернет страницата на 
Народното събрание.

5. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2020 г.)

-------------------------
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г. и е 

подпечатано с официалния печат на Народното събрание.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
за изменение на решение за работата на народното събрание по време 

на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание 
(дв, бр. 22 от 2020 г.)

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.29 от 27 Март 2020г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на 
Република България във връзка с Решение на Народното събрание за 
обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.)

РЕШИ:

Изменя Решение за работата на Народното събрание по време на 
извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 
22 от 2020 г.), обн., ДВ,   бр. 26 от 2020 г., както следва:

1. Точка 1 се изменя така:

“По време на извънредното положение, обявено с Решение  на  Народното 
събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), Народното събрание 
провежда  пленарни заседания само по законопроекти и проекти на актове, 
свързани с обявеното извънредно положение. Парламентарният контрол в 
този период се осъществява само с писмени отговори на въпроси и питания.”

2. Точка 2 се изменя така:

“По време на извънредното положение извънредни пленарни заседания 
се свикват при условията и по реда на чл. 78 от Конституцията на Република 
България и чл. 46 от Правилника за организацията и дейността на Народното 
събрание.”

3. Точки 3 и 5 се отменят.

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 март 2020 г. и е 
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време 
на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание 

(ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на 
Република България във връзка с Решение на Народното събрание за 
обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и 
с оглед препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед 
№ Р-37 от 26 февруари 2020 г. на министър-председателя на Република 
България,

РЕШИ:

В Решението за работата на Народното събрание по време на извънредното 
положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), 
обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.; изм., бр. 29 от 2020 г., се създава точка 6:

„6. По време на извънредното положение се прилагат следните особени 
правила в работата на Народното събрание:

6.1. председателят на Народното събрание разпределя постъпилите 
законопроекти само на водеща комисия, а проектите на актове, приемани на 
едно гласуване – само на една комисия;

6.2. член 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание не се прилага; 

6.3. установяването на кворум преди откриване на пленарно заседание се 
извършва чрез компютризираната система за гласуване, като регистрацията 
на народните представители започва 1 час преди обявения начален час на 
заседанието;

6.4. при разискванията по точка от дневния ред в залата присъстват 
изказващите се народни представители, членовете на водещата комисия и 
други народни представители, като е препоръчително присъствието на не 
повече от 1/4 от всички народни представители едновременно;

6.5. след закриване на разискванията по точките от дневния ред за 
заседанието председателят определя начален час за гласуването на 

обсъдените законопроекти на първо гласуване и проектите на актове, 
приемани на едно гласуване, който не може да е по-рано от 30 минути 
след приключване на последните разисквания; гласуването се извършва 
чрез компютризираната система за гласуване по график, определен от 
председателя, като народните представители препоръчително се разделят 
на две групи, които гласуват последователно в залата; след приключване 
на гласуването резултатите се установяват и обобщават от секретари на 
Народното събрание и се предават на председателя, който ги обявява по 
време на същото заседание; 

6.6. срокът за писмени предложения от народни представители по приети на 
първо гласуване законопроекти е 24 часа;

6.7. при разглеждане на законопроекти на второ гласуване гласуването 
се извършва след приключване представянето на докладите на водещите 
комисии и разискванията по тях; председателят определя начален час за 
гласуването на обсъдените законопроекти, който не може да е по-рано от 
30 минути след приключване на последните разисквания; гласуването се 
извършва чрез компютризираната система за гласуване по график, определен 
от председателя, като народните представители препоръчително се разделят 
на две групи, които гласуват последователно в залата; гласуването на всяка 
група е глава по глава, раздел по раздел или текст по текст до изчерпване 
съдържанието на съответния доклад за второ гласуване и на направените 
по време на разискванията предложения; след приключване на гласуването 
резултатите се установяват и обобщават от секретари на Народното събрание 
и се предават на председателя, който ги обявява по време на същото 
заседание.“

-------------------------

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 април 2020 г. и е 
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели
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ЗАКОН
за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното 
положение на територията на Република България. 

Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може 
да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. 

Чл. 3. За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение 
спират да текат: 

1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни 
производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по 
Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, 
свързани с мерки за принуда; 

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с 
изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат 
задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по 
Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания; 

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган 
на страни или участници в производства, с изключение на производствата 
по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

4. сроковете по глава пета, раздел I и III, глава осма, раздел V, глава 
десета и глава дванадесета, раздел I, II и IV от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с изключение 
на срока по чл. 38, ал. 1, т. 2 от същия закон; 

5. сроковете по чл. 175в, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт, с 
изключение на срока по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от същия закон. 

Чл. 4. Удължават се с един месец от отмяната на извънредното положение: 

1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по 
време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или 
изпълнение на задължения на частноправни субекти; 

2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и 
изтича по време на извънредното положение.  

Чл. 5. (1) Спират се всички обявени публични продани и въводи във 
владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 
отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във 
владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски. 

(2) Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни 
заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни 
мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на 
описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, 
освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за 
вземания за трудови възнаграждения. 

(3) Ограничават се нотариалните производства до неотложни такива при 
спазване на здравно-хигиенните изисквания. Нотариалната камара осигурява 
дежурни нотариуси при съотношение най-малко един нотариус на 50 000 
жители за съответния район. 

Чл. 6. До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците 
от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително 
лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна 
изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.  

Чл. 7. (1) Работодателите и органите по назначаване в зависимост от 
специфичния характер на работа и възможността за нейното обезпечаване 
може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците 
и служителите си без тяхно съгласие, освен когато това е невъзможно. 
Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол се определят със 
заповед на работодателя или органа по назначаване. 

(2) Работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една 
втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово 
съгласие.
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ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положениe  -  продължение

Чл. 8. (1) Въведените ограничения за полагане на извънреден труд и за 
неговата продължителност не се прилагат за работниците и служителите 
на намалено работно време, които оказват или подпомагат оказването 
на медицинска помощ, съответно за държавните служители, които по 
длъжностна характеристика или разпореждане на ръководител подпомагат 
оказването на медицинска помощ. 

(2) Полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на 
населението полагат извънреден труд над ограниченията по чл. 187, ал. 7 
от Закона за Министерството на вътрешните работи след изрично писмено 
съгласие на държавния служител. Липсата на съгласие не е основание за 
търсене на дисциплинарна отговорност. 

Чл. 9. Военнослужещите от въоръжените сили при условия и по ред, 
определени с акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с 
други органи може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и 
ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-
пропускателен пункт. 

Чл. 10. Военнослужещите от въоръжените сили имат право да: 

1. извършват проверки за установяване самоличност на лице; 

2. ограничават придвижването на лице до пристигане на органите на 
Министерството на вътрешните работи, за което има данни, че е отказало или 
не изпълнява мерките по чл. 61 и 63 от Закона за здравето, като се съставя 
двустранен писмен протокол; 

3. спират превозни средства до пристигане на органите на Министерството 
на вътрешните работи; 

4. ограничават придвижването на лица и превозни средства на контролно-
пропускателен пункт; 

5. използват физическа сила и помощни средства само когато това е 
абсолютно необходимо. 

Чл. 11. Със заповед на министъра на отбраната по мотивирано 
предложение на началника на отбраната срокът на командировката по чл. 71, 

ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или 
удълженият срок по чл. 71, ал. 4 от същия закон може да бъде удължен без 
съгласието на военнослужещия до отмяната на извънредното положение. 

Чл. 12. (1) Изискванията за получаване на месечни социални помощи по 
чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на 
кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на 
чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта относно полагане 
на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при 
спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания. 

(2) Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, 
т. 2 – 5 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат.  

(3) Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание 
чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода 
от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължава 
служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение. 

(4) Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 
от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 
2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с 
един месец от отмяната на извънредното положение.  

(5) Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в 
специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен 
тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат 
в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се 
удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.  

(6) По време на извънредното положение, както и до три месеца след 
неговата отмяна, изпълнителният директор на Агенцията за социално 
подпомагане и кметовете на общини нямат право поради липса на 
потребители да закриват или да намаляват капацитета на социални услуги, 
делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на 
специализираните институции за деца. 
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ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положениe  -  продължение

Чл. 13. (1) Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат 
при: 

1. закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, 
медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за 
обезпечаване на противоепидемичните мерки; 

2. закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна 
апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, 
консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им; 

3. възлагане на дейности по обезвреждане на пестициди и болнични 
отпадъци съгласно Наредба № 1 за изискванията към дейностите по 
събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните 
заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 2015 г.; изм., бр. 102 от 2018 г.). 

(2) По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде 
предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от срока на действие на 
извънредното положение. 

Чл. 14. При закупуване със средства от държавния бюджет чрез бюджета 
на Министерството на здравеопазването, от бюджета на лечебните заведения 
по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и със средства на лечебните 
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за 
лечебните заведения на медицински изделия, необходими за обезпечаване 
на противоепидемичните мерки, както и за лечението и диагностиката на 
заразените пациенти, не се прилагат изискванията на глава трета, раздел II 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските 
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм., бр. 74 
от 2013 г., бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от 2015 г., бр. 104 от 2018 г. и бр. 27 и 83 от 
2019 г.), с изключение на чл. 34, ал. 1, т. 2 от същата наредба. 

Чл. 15. Аптеките може да отпускат лекарствени продукти само по 
рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно 
вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, 
при условия и по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса, 

до отмяна на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.  

Чл. 16. (1) До отмяната на извънредното положение със заповед на 
министъра на здравеопазването може да се забрани износ на лекарствени 
продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина от територията на Република България. 

(2) Който наруши забраната по ал. 1, се наказва с глоба в размер на 10 000 
лв., съответно се налага имуществена санкция в размер на 50 000 лв., а при 
повторно извършване на същото нарушение – с глоба в размер на 20 000 лв., 
съответно с имуществената санкция в размер на 100 000 лв.  

(3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, 
определени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по 
лекарствата или на директора на съответната регионална здравна инспекция. 
Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на 
Изпълнителната агенция по лекарствата или от директора на съответната 
регионална здравна инспекция. 

Чл. 17. При необходимост Министерският съвет възлага на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да извърши проверка на 
държавния резерв на зърно, месо, млечни продукти и други трайни хранителни 
продукти, медицинска апаратура, лекарства, медицински консумативи и спирт 
и да изготви доклад и предложение до Министерския съвет с оглед преценка 
за осигуряване на допълнителни резерви. 

Чл. 18. (1) При необходимост може да бъдат командировани, включително 
на територията на друга област, за временно изпълнение на дейности по 
държавен здравен контрол: 

1. служители на районните здравноосигурителни каси в регионалните 
здравни инспекции; 

2. държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции.
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(2) В случаите по ал. 1, т. 1 командироването се извършва при условията 
на Закона за държавния служител или на Кодекса на труда, след съгласуване 
с управителя на Националната здравноосигурителна каса за срок не по-
дълъг от два месеца през една календарна година. В случаите по ал. 1, т. 2 
командироването се извършва при условията на Закона за държавния 
служител след съгласуване с министъра на здравеопазването за срок не по-
дълъг от два месеца през една календарна година. 

Чл. 19. Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди 
извършването на проверки на територията на една област от държавни 
здравни инспектори от друга област и/или от държавни здравни инспектори 
от Националния център по радиобиология и радиационна защита за спазване 
на противоепидемичните мерки и ограничения. При установени нарушения 
актовете за установяване се съставят от държавните здравни инспектори, 
участвали в проверката, а наказателните постановления се издават от 
директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се 
извършва проверката. 

Чл. 20. (1) За учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и 
комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение се 
организира обучение, както и подкрепа за личностно развитие от разстояние 
в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 
комуникационните технологии. 

(2) Учителите и педагогическите специалисти осъществяват обучението 
и подкрепата за личностно развитие по ал. 1 в рамките на трудовото си 
правоотношение, без да е необходимо сключване на споразумения по чл. 119 
от Кодекса на труда, като осигуряват в дома си или избрано от тях друго 
помещение извън училището работно място и използват необходимото 
технологично оборудване. За изпълнение на задълженията си от разстояние 
педагогическите специалисти получават трудовото си възнаграждение, 
уговорено по трудовото правоотношение. 

(3) Директорите на училища изпълняват задълженията си в рамките 
на трудовото си правоотношение, без да е необходимо сключване на 
споразумения по чл. 119 от Кодекса на труда, като осъществяват управление 

и контрол и от разстояние чрез използването на информационните и 
комуникационните технологии, ако са създали необходимата организация 
за извършване на обучението и подкрепа за личностно развитие по ал. 1. 
Директорите изпълняват задълженията си от разстояние, като осигуряват в 
дома си или избрано от тях друго помещение извън училището работно място 
и използват необходимото технологично оборудване. 

(4) Министърът на образованието и науката може със заповед да въвежда 
временни правила във връзка с обучението и подкрепата за личностно 
развитие по ал. 1, включително и относно работното място, работното време 
на директорите и педагогическите специалисти, техническите средства 
за организиране и провеждане на обучението и подкрепата за личностно 
развитие. 

Чл. 21. (1) До отмяната на извънредното положение управляващите органи 
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове имат 
право да: 

1. изменят едностранно договори за безвъзмездна финансова помощ 
съобразно необходимостта от мерки при криза по смисъла на чл. 2, т. 21 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, 
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, 
(ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 
2018 г.), включително да увеличават размера на договорената безвъзмездна 
финансова помощ;

2. отпускат безвъзмездна финансова помощ при опростени правила, 
включително без публикуване на покана за набиране на предложения; 

3. увеличат общия ресурс по операциите над одобрените от комитета 
за наблюдение по схемите, по които са допустими мерки, в условията на 
извънредни ситуации и при хипотезата на т. 1.
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(2) При обявяване на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ срокът по чл. 44, ал. 4 от Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове се 
намалява по преценка на ръководителя на съответния управляващ орган. 
В условията за кандидатстване по съответната схема, утвърдени по реда 
на чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове, се определя новият срок. 

(3) Сроковете при процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, определени в нормативния акт по чл. 28, ал. 1, т. 1 
от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, може да се намалят по преценка на ръководителя 
на съответния управляващ орган. В условията за кандидатстване по 
съответната схема, утвърдени по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за управление 
на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, се 
определя новият срок.  

(4) По всички въпроси от компетентността на комитета за наблюдение 
на съответната програма може да се вземе неприсъствено решение. 
Ръководителят на съответния управляващ орган може да намали сроковете, 
приложими при процедура за неприсъствено вземане на решение, определени 
в нормативния акт по чл. 15, ал. 2 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. Членовете на комитета за 
наблюдение се уведомяват за намаляването на съответния срок с изпращане 
на проекта на решение и документите към него. 

(5) Безвъзмездна финансова помощ се предоставя директно на кандидат, 
одобрен от комитета за наблюдение на съответната програма, чрез приемане 
на неприсъствено решение по мотивирано предложение на ръководителя на 
управляващия орган на програмата. 

(6) При условията на ал. 5 комитетът за наблюдение на съответната 
програма взема неприсъствено решение, с което включва в индикативната 
годишна работна програма процедури, свързани с извънредното положение, 
и одобрява критериите, използвани за подбор на операции, необходими, за 
да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено 

важни държавни или обществени интереси, включително такива, свързани с 
отбраната и сигурността. 

(7) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя директно на кандидат, 
който в определен от ръководителя на управляващия орган срок отговори на 
одобрените критерии. 

(8) Разпоредбите на чл. 26, ал. 3, 5 и 8 от Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове не се 
прилагат. 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. (1) В 7-дневен срок от обнародването на този закон в 
„Държавен вестник“ лечебните заведения, държавните институции и 
телекомуникационните оператори чрез определени длъжностни лица 
извършват извънредна проверка на техническото състояние на енергийните 
обекти, предназначени за снабдяване с електрическа енергия, които са тяхна 
собственост, включително на електрически уредби, собствени източници 
на резервно захранване и съоръжения за автоматично превключване на 
захранването, осигуряващи непрекъснатост на снабдяването с електрическа 
енергия.

(2) За резултатите от проверката по ал. 1 се съставя протокол. 

(3) При установяване на несъответствия с нормативните изисквания лицата 
по ал. 1 предприемат незабавни действия за тяхното отстраняване с цел 
гарантиране непрекъснатостта на снабдяването с електрическа енергия. 

(4) Лечебните заведения, държавните институции и телекомуникационните 
оператори уведомяват незабавно Министерството на енергетиката за 
предприетите от тях действия в резултат на извършените проверки.
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§ 2. (1) За гарантиране непрекъснатост на снабдяването с електрическа 
енергия в условията на извънредно положение на територията на 
страната операторът на електропреносната мрежа и операторите на 
електроразпределителни мрежи преустановяват всички планови ремонти, 
свързани с временно преустановяване на преноса на електрическа енергия, 
с изключение на ремонтни дейности за отстраняване на възникнали 
аварии, с цел възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на 
потребителите. 

(2) Сроковете за заплащане, определени в общите условия по чл. 98а, ал. 2 
от Закона за енергетиката на дължими суми във връзка със снабдяването 
с електрическа енергия на битови клиенти, се удължават от 10 на 20 дни. 
Сроковете може да бъдат променяни с мотивирана заповед на министъра на 
енергетиката по предложение на Националния оперативен щаб, при отчитане 
на финансовата стабилност на сектор „Енергетика“, с цел гарантиране на 
енергийната сигурност. 

(3) За гарантиране на живота и здравето на хората центровете за 
предоставяне на информация и обслужване на клиентите на енергийните 
предприятия, извършващи снабдяване с електрическа и топлинна енергия 
и природен газ, въвеждат организация на работа при стриктно спазване на 
изискванията на Националния оперативен щаб. 

§ 3. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 
1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 
1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., 
бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 
1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; 
изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; 
Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., 
бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на 
Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 
153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на 
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., 
бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., 

бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 
2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 
от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение 
№ 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 
2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. 
и бр. 13 и 23 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 225 се създава нова ал. 6: 

„(6) Когато деянието по ал. 1 е извършено при обявено извънредно 
положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, 
наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от пет 
хиляди до десет хиляди лева.“ 

2. В чл. 326, ал. 2 думите „от петстотин до две хиляди лева“ се заменят с „от 
десет хиляди до петдесет хиляди лева“. 

3. В чл. 355, ал. 1 думата „заразителна“ се заменя със „заразна“. 
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§ 4. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., 
бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; 
Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., 
бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., 
бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 
105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 
83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 
и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 
46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 
от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 
20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 
от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 
2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 
96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г. и 
бр. 13 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се чл. 120б: 

„Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено 
извънредно положение 

Чл. 120б. (1) Работодателят може при обявено извънредно положение 
да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва 
временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се 
изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по 
трудовия договор. 

(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се 
определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.“ 

2. Създава се чл. 120в: 

„Преустановяване на работата при обявено извънредно положение 

Чл. 120в. (1) При обявено извънредно положение работодателят може със 
заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието 
или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до 

отмяната на извънредното положение. 

(2) Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието 
или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, 
работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до 
работните им места за периода, определен в заповедта.“ 

3. В чл. 138а: 

а) създава се нова ал. 2: 

„(2) В предприятието или в негово звено работодателят може да установи 
за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период 
непълно работно време за работниците и служителите, които работят на 
пълно работно време.“;  

б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „по ал. 1“ се добавя „и по 
ал. 2“; 

в) досегашната ал. 3 става ал. 4.  

4. Създава се чл. 173а: 

„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение  

Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на 
работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата 
на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и 
служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск 
на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник 
или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 
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(2) Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен 
отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане 
на: 

1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или 
служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с 
увреждане независимо от възрастта му; 

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 
12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 
на сто; 

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, 
т. 2 и 3. 

(3) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1 и 2, се признава за трудов 
стаж.“  

5. Създава се чл. 267а:  

„Трудово възнаграждение при преустановяване на работата при обявено 
извънредно положение 

Чл. 267а. За времето на преустановяване на работата в случаите по 
чл. 120в работникът или служителят има право на брутното си трудово 
възнаграждение.“ 

§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение 
№ 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 
2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 
42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., 
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 
2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 
53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., 

бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 
и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 
2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 
2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 
от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 
2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; 
изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 
2019 г. и бр. 26 от 2020 г.) се правят следните допълнения: 

1. Създава се чл. 3а: 

„Изпълнение на задължения при обявено извънредно положение 

Чл. 3а. (1) При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от 
Конституцията на Република България: 

1. нормативно определените срокове, предвидени за осигурените лица и 
пенсионерите, във връзка с прилагането на част първа, глави четвърта – осма 
спират да текат; 

2. заявления, жалби и други документи във връзка с паричните 
обезщетения, помощи и пенсии се подават по електронен път по реда на 
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или 
с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор; 

3. непроизнасянето в срок на длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, 
ал. 1 и чл. 98, ал. 1 по причини, дължащи се на извънредното положение, не 
се смята за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от Административно-
процесуалния кодекс. 

(2) Документите по ал. 1, т. 2, подадени от осигурените лица и пенсионерите 
до 14 дни след отмяната на извънредното положение в съответното 
териториално поделение на Националния осигурителен институт, се смятат за 
подадени в срок.“ 
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2. В чл. 54а, ал. 3 накрая се добавя „подадено по електронен път с 
квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код в 
Националния осигурителен институт, или на хартиен носител в съответната 
дирекция „Бюро по труда“. 

§ 6. (1) По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три 
месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера 
на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, 
ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на 
критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат 
по банков път на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа 
на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация. 

(2) Средствата, превеждани по реда на ал. 1, са за сметка на фонд 
„Безработица“ на държавното обществено осигуряване. 

(3) В случай че осигурителят не изплати пълния размер на трудовото 
възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени 
средствата по ал. 1, той ги възстановява. 

§ 7. Личните пенсии, свързани с трудова дейност на лицата, които имат 
придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 г., но нямат подадено 
заявление по чл. 102, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване през 2019 г. 
и/или заявление по чл. 102, ал. 1 и 3 от Кодекса за социално осигуряване в 
периода от 1 януари 2020 г. до 13 март 2020 г., се преизчисляват служебно, 
считано от 1 април 2020 г., с придобития от тях осигурителен стаж, положен 
след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията. 

§ 8. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 123, ал. 1, т. 5, чл. 123е, ал. 5, чл. 190, 
ал. 1 и 2 и чл. 252, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване се удължават до 
30 септември 2020 г. 

(2) По време на действието на този закон сроковете по чл. 123а, ал. 8 от 
Кодекса за социално осигуряване спират да текат. 

§ 9. В Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм., бр. 24 
и 101 от 2019 г.) в чл. 22 се създава ал. 5: 

„(5) При обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на 
Република България при заявена, но не навременно установена потребност на 
човека с увреждане, лицето има право на вида подкрепа от датата на подаване 
на документите по чл. 21, ал. 3, въз основа на заключенията от изготвената 
индивидуална оценка на потребностите по чл. 20.“ 

§ 10. (1) Срокът на валидност на документите за пребиваване на 
чужденци, издавани съгласно чл. 59, ал. 2, т. 1а, 2, 2а, 3, 4, 5 и 6 от Закона за 
българските лични документи, както и на документите по чл. 59, ал. 3 от същия 
закон, издавани на членовете на семейства на граждани на Европейския 
съюз, на членовете на семейства на гражданите на държави – страни по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, на гражданите 
на Конфедерация Швейцария, които не са граждани на Европейския съюз, 
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, 
които по силата на сключени международни договори с Европейския 
съюз имат право на свободно придвижване, и на документите, издавани 
съгласно чл. 59, ал. 4 от същия закон на гражданите на Европейския съюз, 
на гражданите на държави – страни по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство, на гражданите на Конфедерация Швейцария, 
които по силата на сключени международни договори с Европейския 
съюз имат право на свободно придвижване, който изтича в периода от 13 
март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на 
удължаване документите се смятат за валидни документи за пребиваване 
само на територията на Република България и удостоверяват само правото на 
пребиваване. По искане на лицето нов документ за пребиваване може да бъде 
издаден и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. 

(2) Срокът на валидност на личните карти, който изтича в периода от 13 
март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на 
удължаването личната карта е валиден идентификационен документ за 
самоличност само на територията на Република България. По искане на 
лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичането на удължения 
6-месечен срок.
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(3) Срокът на валидност на свидетелствата за управление на моторно 
превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 
2020 г., се удължава с 6 месеца. За срока на удължаването свидетелството 
за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален 
удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно 
превозно средство само на територията на Република България. По искане на 
лицето ново свидетелство за управление на моторно превозно средство може 
да се издаде и преди изтичането на удължения 6-месечен срок. 

§ 11. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 
1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 
и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 
2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 
36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 
2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 
2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 
2018 г., бр. 1, 24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17 от 2020 г.) се правят следните 
допълнения: 

1. В чл. 24 се създава ал. 13: 

„(13) Чужденец с разрешено продължително пребиваване в Република 
България, на който срокът за пребиваване изтича в срока на обявено 
извънредно положение, може да подаде заявление за продължаване на 
пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение, 
като срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, 
когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно 
пребиваване. Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното 
продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно 
положение, може да влезе на територията на Република България без наличие 
на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.“ 

2. В чл. 40, ал. 1, т. 6 след думите „в случаите на“ се добавя „обявено 
извънредно положение или на“, а след думите „13 и 16;“ се добавя „за срока 
на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на 
чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване, 

от територията на държавите – членки на Европейския съюз, за период от 12 
последователни месеца;“. 

§ 12. Възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане 
на платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до 
влизането в сила на този закон, прилагат за обществени поръчки, открити до 
един месец след отмяната на извънредното положение, реда за възлагане, 
действащ до 1 ноември 2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, 
чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“, чл. 100, 
ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13 от 
Закона за обществените поръчки, които се прилагат в редакцията от 1 януари 
2020 г.  

§ 13. В Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 
от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., 
бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35, 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91 и 97 
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 
2013 г., бр. 14, 24, 54 и 98 от 2015 г., бр. 38, 57, 81 и 105 от 2016 г., бр. 86 и 103 от 
2017 г., бр. 7, 30, 38, 77 и 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд 
от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.; изм., бр. 79 и 100 от 2019 г. и бр. 13 от 2020 г.) се 
правят следните допълнения:

1. Създава се чл. 51а: 

„Извършване на работа от разстояние 

Чл. 51а. (1) При обявено извънредно положение органът по назначаването 
може да възлага на служителя без негово съгласие работа от разстояние 
в домашна среда, като се съобразят характерът на работата и дейността 
на отделните звена и служители съгласно функциите, определени в 
устройствените правилници и утвърдените длъжностни характеристики на 
служителите.
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(2) Условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол на работата от 
разстояние се определят със заповед на органа по назначаване.“ 

2. Създава се чл. 64а: 

„Ползване на отпуск при обявено извънредно положение 

Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да 
се въведе работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по 
назначаването е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск 
или на неплатен отпуск по искане на: 

1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-
витро; 

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с 
увреждане независимо от възрастта му; 

3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна 
възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 

5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в 
наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса 
на труда.  

(2) Времето, през което се ползва отпуск по ал. 1, се признава за служебен 
стаж.“ 

§ 14. В Закона за народните читалища (обн., ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 
от 1997 г., бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108 от 2006 г., бр. 42 и 74 
от 2009 г., бр. 47 и 97 от 2010 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 102 от 
2017 г. и бр. 7 от 2018 г.) в чл. 26а се създава ал. 6: 

„(6) В случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от 
Конституцията на Репуб- 

лика България сроковете по ал. 4 и 5, които не са изтекли към момента на 
обявяването на извънредното положение, се считат удължени с един месец от 

датата на прекратяването му.“ 

§ 15. Председателите на читалищата представят в срок до 30 юни 2020 г. 
пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените 
читалищни дейности в изпълнение на програмата по чл. 26а, ал. 2 и за 
изразходваните от бюджета средства през 2019 г. Докладите на читалищата 
на територията на една община се обсъждат от общинския съвет на първото 
открито заседание след 30 юни 2020 г. 

§ 16. В Закона за изменение и допълнение на Закона за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти 
от нефтен произход (ДВ, бр. 9 от 2020 г.) в § 25, ал. 2 от преходните 
и заключителните разпоредби думата „тримесечен“ се заменя с 
„четиримесечен“. 

§ 17. В Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., 
бр. 33 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 61 и 
79 от 2015 г., бр. 108 от 2018 г. и бр. 29 и 34 от 2019 г.) се правят следните 
изменения:  

1. В чл. 28 ал. 6 се изменя така: 

„(6) В Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година се посочват наименованието на вероизповеданието 
и размерът на държавната субсидия. Държавната субсидия по ал. 2 за 
източноправославното и мюсюлманското вероизповедание се разпределя 
на Българската православна църква – Българска патриаршия, и на 
Мюсюлманското изповедание.“

2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 108 от 2018 г.; изм., 
бр. 29 от 2019 г.) в § 19 ал. 1 се изменя така:
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„(1) За 2019 г. Министерският съвет одобрява държавна субсидия по чл. 28, 
ал. 2, т. 2 за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание, 
като субсидията е в размер на 10 лв. за едно самоопределило се лице и 
размерът на субсидията по чл. 28, ал. 3 не може да бъде по-малък от 15 млн. 
лв. Необходимите средства за 2019 г. за държавната субсидия се одобряват 
като допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 
по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Държавната 
субсидия за източноправославното и мюсюлманското вероизповедание се 
разпределя на Българската православна църква – Българска патриаршия, и 
на Мюсюлманското изповедание.“ 

§ 18. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (ДВ, 
бр. 100 от 2019 г.) в чл. 6, ал. 4 т. 2 се изменя така: 

„2. За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското 
изповедание“. 

§ 19. Заповедите за организационно и финансово подпомагане за 
извършване на дейности по асистирана репродукция, издадени по реда на 
чл. 7, т. 3 от Правилника за организацията на работа и дейността на Център 
за асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 58 от 2011 г., 
бр. 43, 56, 95 и 103 от 2012 г., бр. 13 от 2014 г., бр. 4 и 73 от 2018 г. и бр. 26 от 
2019 г.) продължават действието си по време на извънредното положение и 6 
месеца след неговата отмяна. 

§ 20. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно 
намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно 
експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност 
за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на 
инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на 
този закон, продължават действието си по време на извънредното положение 
и два месеца след неговата отмяна.  

§ 21. Срокът на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на 
хронично болни пациенти, който изтича по време на действие на този закон, се 
удължава служебно от Националната здравноосигурителна каса за времето 
на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна при условия и 

по ред, определени от Националната здравноосигурителна каса. 

§ 22. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 
94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 
41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 
93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 
от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 
106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 
98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., 
бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.) се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В чл. 61: 

а) алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън 
посочените по ал. 1, министърът на здравеопазването може да разпореди 
задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на 
лица, които са влезли на територията на страната от други държави.“; 

б) алинея 4 се изменя така: 

„(4) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни 
условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия 
лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни 
болести.“; 

в) създава се нова ал. 6: 

„(6) Обжалването по ал. 5 не спира изпълнението на заповедта.“;  

г) досегашната ал. 6 става ал. 7.
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2. В чл. 63 се създават ал. 7 и 8: 

„(7) Мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване 
придвижването на територията на страната, както и временно спиране 
или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с 
обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни 
на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от 
Конституцията на Република България. 

(8) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните 
лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на 
изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.“ 

3. Създава се чл. 209а: 

„Чл. 209а. (1) Който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра 
на здравеопазването или директор на регионална здравна инспекция 
противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2, освен ако деянието 
съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. 

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или 
юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лв. 

(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове, съставени от 
държавни здравни инспектори или от длъжностни лица, определени от 
директора на регионалната здравна инспекция, длъжностни лица, определени 
от директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните 
работи, или длъжностни лица, определени от кметовете на общини. 

(4) Наказателните постановления се издават съответно от директора 
на съответната регионална здравна инспекция, директора на съответната 
областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и кмета на 
съответната община.“ 

4. Член 215 се изменя така: 

„Чл. 215. Болен от заразна болест, посочена в чл. 61, както и контактно 
лице, което чрез изследване е с потвърдено носителство на заразна болест, 
посочена в чл. 61, който откаже или не изпълнява задължителна изолация и 

лечение, се наказва с глоба в размер на 5000 лв. Същото наказание се налага 
и на контактно лице, извън посоченото по изречение първо, както и на лица, 
които са влезли на територията на страната от други държави, които откажат 
или не изпълняват задължителна изолация, съответно лечение. Лицата, 
отказали да се явят доброволно за изолация и лечение, както и лицата, 
които не изпълняват задължителна изолация, се довеждат принудително 
със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи 
по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на 
лечебното заведение за болнична помощ или на лекаря, насочил лицето за 
хоспитализация.“ 

5. Създава се чл. 215а: 

„Чл. 215а. (1) Контактно лице по чл. 63, ал. 8, което откаже извършването на 
изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва 
с глоба от 50 до 500 лв.  

(2) Лице по ал. 1, което отказва да се яви доброволно за извършване на 
изследване, се довежда принудително със съдействието на органите на 
Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния 
здравен контрол.“ 

§ 23. (1) Сроковете, установени в Закона за предучилищното и училищното 
образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този 
закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение.

(2) Сроковете, определени в Закона за предучилищното и училищното 
образование, може да бъдат изменяни със заповед на министъра на 
образованието и науката, ако поради обявеното извънредно положение не 
може да бъдат спазени. Заповедта се публикува на интернет страницата на 
Министерството на образованието и науката.
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§ 24. Сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав 
в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали 
да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на 
извънредното положение. 

§ 25. (1) През 2020 г. сроковете по чл. 92, ал. 2, чл. 93, чл. 217, ал. 2, чл. 219, 
ал. 4 и 5, чл. 241, ал. 2, чл. 252, ал. 1, чл. 253, чл. 259, ал. 2 и чл. 260 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. 

(2) През 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно 
облагане се правят при условията и по реда на глава четиринадесета от същия 
закон, при съобразяване със следните особености: 

1. когато до влизането в сила на този закон е подадена годишната данъчна 
декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно 
декларираното; при необходимост лицата могат да подадат коригираща 
декларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно 
облагане; 

2. когато до 15 април 2020 г. е подадена годишната данъчна декларация за 
2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното; 

3. когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация 
за 2019 г., авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна 
декларация до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, 
касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година. 

§ 26. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 
30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху 
превозните средства за цялата година. 

§ 27. (1) През 2020 г. срокът по чл. 47, ал. 2 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се удължава до 30 юни. 

(2) През 2020 г. срокът за подаване на годишната данъчна декларация по 
чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. 
и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна 
основа от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия закон се удължава до 30 юни. 

(3) През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същия 
закон, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 
31 май 2020 г. 

§ 28. Лицата по чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица прилагат съответно § 25, като срокът за подаване на 
декларацията по ал. 2 от същия параграф е до 30 април 2020 г.  

§ 29. До отмяната на извънредното положение:  

1. срокът по чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не 
се прилага; 

2. освен в случаите по чл. 172, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс давността спира да тече и за времето на обявеното извънредно 
положение; 

3. срокът по чл. 193, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
спира да тече; 

4. не се образува изпълнително производство по Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс, освен когато е необходимо да се защитят особено важни 
държавни или обществени интереси или може да бъде осуетено или сериозно 
затруднено изпълнението на акта, или ако от закъснението на изпълнението 
може да последва значителна или трудно поправима вреда;
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5. принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс се спира; извършените до спирането действия запазват силата си; след 
спирането публичният изпълнител не може да извършва нови изпълнителни 
действия, но може да извършва действия по обезпечаване на вземането, както 
и разпределение на суми, постъпили по изпълнителното дело; изпълнителното 
производство се възобновява след изтичането на срока, за който е обявено 
извънредното положение; преди изтичането на срока на извънредното 
положение изпълнителното производство се възобновява с разпореждане на 
публичния изпълнител по искане на длъжника, за изпълнение върху: 

а) вземания и парични средства от банки; 

б) вземания от трети лица; 

в) вложени ценности в трезори, включително и върху съдържанието в 
сейфове;  

6. след реализиране на изпълнението по т. 5, букви „а“, „б“ и „в“ 
изпълнителното производство се спира; 

7. срокът по чл. 246, ал. 10 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
спира да тече. 

§ 30. (1) По време на действието на този закон Агенция „Митници“ може 
да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, 
които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на 
лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, 
социални заведения, държавни и общински учреждения. 

(2) Предоставянето се извършва със заповед на директора на Агенция 
„Митници“, в която се определят условията, редът и начинът на използване на 
предоставените стоки.  

(3) Предоставянето по ал. 1 на акцизни стоки се извършва по реда, 
определен в ал. 4. 

(4) По време на действието на този закон директорът на Агенция „Митници“ 
може със заповед да предоставя безвъзмездно задържан, иззет, отнет или 
изоставен етилов алкохол за дезинфекция на лечебни заведения, Българския 

червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и 
общински учреждения. Предоставените акцизни стоки се освобождават от 
плащане на акциз. 

§ 31. (1) За количествата етилов алкохол, които до влизането в сила 
на този закон се съхраняват от Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ или във външни съхранители за Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ и които количества са заделени 
преди 1 януари 2006 г., при придобиване на етиловия алкохол от: 

1. лицензиран складодържател или лице-вложител в данъчен 
склад – същият се счита за поставен под режим отложено плащане на акциз; 

2. лице, което не е лицензиран складодържател – акцизът се заплаща 
към момента на придобиването му от лицето, което го придобива, и се 
внася в държавния бюджет от Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ в срок от 5 дни от придобиването. 

(2) По време на действието на този закон денатурирането на етилов 
алкохол, съхраняван от Държавна агенция „Държавен резерв и 
военновременни запаси“ или във външни съхранители за Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, за цели, свързани 
с производството на дезинфекциращи препарати на основата на етилов 
алкохол, е допустимо да се извърши преди извършването на придобиването 
от лице по ал. 1, т. 2 и извън територията на данъчен склад, в присъствието 
на митнически служители, при подадено уведомление до компетентна 
териториална дирекция преди извършване на денатурирането.

(3) При придобиването на: 

1. денатуриран по общ метод етилов алкохол по ал. 2 количествата 
денатуриран етилов алкохол се освобождават от облагане с акциз;
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2. денатуриран по специален метод етилов алкохол по ал. 2 количествата 
денатуриран етилов алкохол се освобождават от облагане с акциз само ако са 
придобити от лице, притежаващо удостоверение на освободен от акциз краен 
потребител. 

§ 32. През 2020 г. сроковете по чл. 8, ал. 1 и чл. 20 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор се удължават с един месец. 

§ 33. През 2020 г. сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за 
счетоводството се удължават до 30 септември 2020 г., а срокът по чл. 38, ал. 9, 
т. 2 от същия закон се удължава до 30 юни 2020 г. 

§ 34. През 2020 г. сроковете за разработване и одобряване от Министерския 
съвет на макроикономическата прогноза, средносрочната бюджетна прогноза, 
Конвергентната програма и Националната програма за реформи се удължават 
до 31 октомври 2020 г., освен ако друго не произтича от промяна на сроковете, 
свързани с ангажиментите на страната по чл. 121 и 126 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, включително и от вторичното 
законодателство, прието на тези правни основания. 

§ 35. През 2020 г. първата част на държавната субсидия по чл. 25 от Закона 
за политическите партии се предоставя до 30 юни 2020 г. 

§ 36. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
изменение на Закона за политическите партии (ДВ, бр. 50 от 2019 г.) се правят 
следните изменения: 

1. В ал. 4, т. 2 думите „в рамките до една година от влизането в сила на този 
закон“ се заменят с „до 31 декември 2020 г.“. 

2. В ал. 5 и 6 думите „до 31 декември 2020 г.“ се заменят с „до 31 януари 
2021 г.“. 

§ 37. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., 
бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., 
бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., 

бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., 
бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 
от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 
2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г. и бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г.) в чл. 94 
се създава ал. 3: 

„(3) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването, главният 
държавен здравен инспектор и директорите на регионалните здравни 
инспекции може да прилагат мерки на лечебните заведения.“  

§ 38. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; 
изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 
и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 
от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 
109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 
от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., 
бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г. и бр. 9, 14 и 18 от 2020 г.) в чл. 12, ал. 1, т. 4 след 
думите „които съдържат“ се добавя „тегловно повече от 0,65 на сто“. 

§ 39. Разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните 
складове се прилага и за заварените случаи, при които се осъществява 
дейност с тютюн за пушене (за лула и цигари) към влизането в сила на този 
закон. 

§ 40. Сроковете на разрешенията за извършване на дейности по чл. 1, 
ал. 1, т. 2, 3 и 6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на този 
закон, се удължават с два месеца от отмяната на извънредното положение.

продължава на следваща страница  →
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ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положениe  -  продължение

§ 41. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение 
№ 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 
93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 
2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 
от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; 
изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 
от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г. и бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г.) се 
правят следните допълнения: 

1. В чл. 251б, ал. 2 се създава изречение трето: „Данните по ал. 1, т. 6 се 
съхраняват и за нуждите на принудителното изпълнение на задължителната 
изолация и болничното лечение на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които 
са отказали или не изпълняват задължителна изолация и лечение.“ 

2. В чл. 251в, ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 251б, 
ал. 2, изречение трето право да искат извършване на справка за данните 
по чл. 251б, ал. 1, т. 6, когато те са необходими за изпълнение на техните 
правомощия, имат Главна дирекция „Национална полиция“, Столичната 
дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на 
вътрешните работи.“ 

3. В чл. 251г, ал. 4 накрая се добавя „и в случите по чл. 251б, ал. 2, изречение 
трето“. 

4. В чл. 251г1: 

а) в ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 251б, ал. 2, 
изречение трето предприятията, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, предоставят незабавен достъп до данните 
по чл. 251б, ал. 1, т. 6 въз основа на искане на съответния ръководител на 
структурите по чл. 251в, ал. 2, изречение второ.“;  

б) в ал. 3 след думите „по чл. 251в, ал. 1“ се добавя „и чл. 251в, ал. 2, 
изречение второ“; 

в) в ал. 4 след думите „по чл. 251в, ал. 1“ се добавя „и чл. 251в, ал. 2, 
изречение второ“. 

§ 42. През 2020 г. при съставяне на годишните финансови отчети за 2019 г. 
подписите по чл. 25, ал. 2 и 4 от Закона за счетоводството може да бъдат 
електронни подписи по смисъла на чл. 13 от Закона за електронния документ 
и електронните удостоверителни услуги. Когато всички подписи върху 
годишния финансов отчет и одиторския доклад са електронни подписи, не се 
изисква полагането на професионалния печат на регистрирания одитор. В 
този случай върху годишния финансов отчет и одиторския доклад се вписва 
регистрационният номер на одитора от регистъра по чл. 20 от Закона за 
независимия финансов одит.  

§ 43. През 2020 г. срокът по: 

1. член 62, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит се удължава до 31 
юли 2020 г.; 

2. член 108, ал. 1, т. 9 от Закона за независимия финансов одит се удължава 
до 30 септември 2020 г.  

§ 44. През 2020 г. срокът по чл. 126, ал. 1, т. 4 от Кодекса за застраховането 
се удължава до края на втория месец, следващ месеца, за който се отнасят.

§ 45. През 2020 г.: 

1. сроковете по чл. 77з, ал. 1, т. 5, сроковете по чл. 100б, ал. 8, чл. 100е, 
ал. 1, т. 2, чл. 100о, ал. 1 и 2, чл. 100о1, ал. 1 и 2, чл. 115, ал. 1 и чл. 139, 
ал. 2, предложение второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
се удължават до 30 септември 2020 г.; 

2. сроковете по чл. 100н, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа се удължават до 31 юли 2020 г.;

3. сроковете по чл. 77н, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа се удължават до края на месеца, следващ отчетния период.

§ 46. През 2020 г. сроковете по чл. 128, ал. 4 и чл. 190, ал. 1, предложение 
първо от Закона за пазарите на финансови инструменти се удължават до 31 
юли 2020 г.
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Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положениe  -  продължение

§ 47. През 2020 г.: 

1. сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 1, чл. 92, ал. 1 и чл. 191, ал. 2, т. 1 от Закона 
за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за 
колективно инвестиране се удължават до 31 юли 2020 г.; 

2. сроковете по чл. 60, ал. 1, т. 2, чл. 92, ал. 2 и чл. 191, ал. 2, т. 2 от Закона 
за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за 
колективно инвестиране се удължават до 30 септември 2020 г.; 

3. задължението по чл. 64, ал. 2, изречение второ от Закона за дейността 
на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно 
инвестиране се изпълнява в срок до 7 работни дни от края на съответния 
отчетен период; 

4. срокът по чл. 52 от Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и други предприятия за колективно инвестиране се удължава на 
20-дневен срок от извършване на нарушението; 

5. срокът по чл. 51 от Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и други предприятия за колективно инвестиране се удължава на 7 
месеца от възникване на нарушението. 

§ 48. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пазарите на 
финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 102 от 2019 г.) в 
§ 82, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби цифрата „6“ се заменя с 
„12“. 

§ 49. Сроковете и производствата по установяване, деклариране, внасяне, 
обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и 
акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното 
обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен 
фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, 
държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за 
акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, 
Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за 

социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта 
не се променят, освен в случаите по § 25 – 31. 

§ 50. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; 
изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., 
бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 
от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 
2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 
от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., 
бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 
2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., 
бр. 25, 44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 
2019 г. – бр. 98 от 2019 г.) се създава чл. 63а: 

„Чл. 63а. В случаите на обявено извънредно положение лични предпазни 
средства, медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, 
хигиенни материали и консумативи – частна държавна собственост, може да 
се предоставят за временно безвъзмездно ползване на лечебни заведения по 
чл. 8 – 10 от глава втора от Закона за лечебните заведения с акт на министъра 
на здравеопазването.“ 

§ 51. Параграф 41 се прилага до отпадане на необходимостта от 
принудително изпълнение на задължителната изолация и болнично лечение 
на лица по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват 
заповедта за задължителна изолация и лечение. 

§ 52. Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, 
§ 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването 
на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното 
положение. 

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г. и на 23 март 
2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 

от 13 март 2020  г. 

§ 1. В чл. 2 се създава изречение второ: „Актът на министъра на 
здравеопазването подлежи на предварително изпълнение.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „наказателни производства, по Закона за екстрадицията и 
Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда“ 
се заменят с „производствата и делата съгласно приложението“.

2. Точка 2 се изменя така:

„2. давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват 
права от частноправните субекти;“.

3. Точка 3 се отменя.

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Алинея 1 не се прилага за производствата, свързани с възлагане на 
обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона 
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост 
и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по 
Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата 
по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата 
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския 
съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
производствата по Закона за устройство на територията и производствата 
по Закона за защита на конкуренцията. Изречение първо се прилага и за 
производствата по съответните подзаконови нормативни актове.“

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за 
последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

§ 5. Член 6 се изменя така:

„Чл. 6. До отмяната на извънредното положение при забава за плащане 
на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и 
други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от 
банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, 
включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови 
институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви 
за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно 
изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както 
и не може да бъдат изземвани вещи.“

§ 6. Създава се чл. 6а:

„Чл. 6а. (1) До отмяната на извънредното положение държавни и местни 
органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или 
контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да 
провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално 
участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да 
приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя 
протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете 
по прилагането им.

(2) До отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, 
включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да 
се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на 
страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените 
заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от 
заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване 
на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията 
уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние.“
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§ 7. Създава се чл. 6б:

„Чл. 6б. До отмяната на извънредното положение по решение на 
Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на 
други ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти – държавна 
собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за ползване 
имоти – общинска собственост, може да приемат решения, съответно издадат 
заповеди за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или 
за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от физически 
и юридически лица – наематели или ползватели, които са ограничили 
или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредното положение.“

§ 8. Създава се чл. 15а:

„Чл. 15а. До отмяната на извънредното положение Националната 
здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно 
Българският зъболекарски съюз, може да подпишат анекс към съответния 
национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при 
неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение на 
изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална помощ, условия 
и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.“

§ 9. Създава се чл. 17а:

„Чл. 17а. (1) Военновременни запаси може да се освобождават с решение 
на Министерския съвет или на оправомощен от него орган за реализация 
от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ 
или за безвъзмездно предоставяне за задоволяване потребностите на 
националното стопанство и населението. Решението се взема по предложение 
на председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ съгласувано с министъра на отбраната въз основа на мотивирано 
искане от държавен орган. Въз основа на решението председателят на 
агенцията издава последваща заповед за предаване.

(2) По искане на държавен орган председателят на Държавната агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ може да предоставя болнично-

домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за 
многократна употреба, за безвъзмездно временно ползване. След отмяната 
на извънредното положение активите се възстановяват на агенцията в 
състояние, което позволява последващо използване по предназначение, при 
условия и по ред, определени със заповед на председателя на агенцията.“

§ 10. Създават се чл. 22, 23, 24 и 25:

„Чл. 22. (1) Член 249, ал. 9, 10 и 11 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи не се прилага, когато предмет на дарението са лични 
предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за 
предотвратяване разпространението на заразната болест. 

(2) Договорите за дарения по ал. 1 се сключват от ръководителите на 
структурите по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи или 
оправомощени от тях лица.

Чл. 23. До отмяната на извънредното положение, при извършване на 
процедура по поредно проучване, срокът по чл. 52, ал. 2 от Закона за защита 
на класифицираната информация може да бъде удължен с още до 30 дни, 
като в тези случаи разрешенията за достъп до класифицирана информация 
запазват действието си до приключване на процедурата.

Чл. 24. (1) Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 
и 5 и § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари спират да текат до отмяната на 
извънредното положение.

(2) Лицата по чл. 4, т. 28 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
които не попадат и в друга категория задължени субекти по чл. 4 от същия 
закон, за които е възникнало задължението за изготвяне на оценка на риска 
по чл. 98, ал. 4 от същия закон, приемат правилата по чл. 101 от същия закон в 
срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение.
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Чл. 25. Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от 
пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното 
извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за 
заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго 
споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и 
пътуващия, туроператорът възстановява не по-късно от един месец, считано 
от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е 
получил от пътуващия или от негово име.“ 

§ 11. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В § 6, ал. 1, изречение първо след думите „2020 г.“ се добавя „и дължимите 
осигурителни вноски за сметка на осигурителя“.

2. В § 20:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното 
положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна 
служба и служба в доброволния резерв.“

3. Параграф 35 се изменя така:

„§ 35. (1) За времето от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното 
положение държавна субсидия по Закона за политическите партии не се 
дължи. Годишният размер на държавната субсидия за 2020 г. се изчислява 
съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за политическите партии, като за броя на дните 
от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение включително 
държавна субсидия не се начислява и дължи.

(2) По реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси 
Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери 
за сметка на икономията на средства по ал. 1 само за дейности, свързани с 
предотвратяване на разпространението на заразната болест, лечението на 
заразените или ограничаване на последствията от болестта.

(3) През 2020 г. първата част на държавната субсидия по чл. 25 от Закона за 
политическите партии се предоставя до 30 юни 2020 г.“

4. В § 45, т. 1 думите „предложение второ“ се заличават.

5. В § 49 досегашният текст става ал. 1 и се създава ал. 2:

„(2) Сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните 
инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона 
за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията 
за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за 
социално осигуряване не се променят, освен в случаите по § 8 и § 44 – 47.“

6. Създават се § 49а, 49б и 49в:

„§ 49а. През 2020 г. декларациите по чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество и по чл. 175в, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт се подават в 
срок до един месец от отмяната на извънредното положение.

§ 49б. (1) За времето на извънредното положение трудовите договори по 
чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска 
работа може да се сключват за повече от един ден, като това време не се 
признава за трудов стаж.

(2) Трудовият договор по ал. 1 може да се сключва и от регистрирани 
тютюнопроизводители за обработка на насажденията и прибиране на 
реколтата от тютюн.

(3) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното 
време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 
или 6 часа.

(4) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се 
прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.
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(5) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, 
наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните 
и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, 
начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по 
труда, регистрирала съответния образец.

(6) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед 
на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната 
страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на 
Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран 
тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните 
с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори 
по ал. 1. 

(8) Образците на трудовите договори по ал. 7 може да се получат в 
съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски 
стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път. 

(9) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на 
трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него. Когато 
срокът на трудовия договор по ал. 1 е по-дълъг от един месец, трудовото 
възнаграждение се изплаща всеки месец, но не по-късно от 5-о число на 
месеца, следващ месеца, в който е положен трудът. 

 (10) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата 
по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят от осигурителите, сключили 
договор по ал. 1 и 2, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.

§ 49в. Срокът по чл. 36, ал. 4 от Кодекса на труда спира да тече до отмяната 
на извънредното положение. Организациите на работниците и служителите 
и на работодателите, признати за представителни на национално равнище с 
решение на Министерския съвет до влизането в сила на този закон, запазват 
своята представителност до приключване на процедурата по чл. 36 от Кодекса 
на труда.“

§ 12. Създава се приложение към чл. 3, т. 1:

Приложение към чл. 3, т. 1 
Производства и дела, по които сроковете не спират да текат 

I. Наказателни съдебни производства
1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 

от Наказателно-процесуалния кодекс;
2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс;
4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;
5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс;
7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс;
8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния 

кодекс;
9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния 

кодекс;
10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс;
11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето;
12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по 

искания за задържане или предаване на лица;
13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни 

актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, 
включващи лишаване от свобода;

14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство;
15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс;
16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс;
17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс;
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18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните 
разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс;

19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 
165 от Наказателно-процесуалния кодекс;

20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления, 
издадени при или по повод извънредното положение;

21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно 
освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

II. Граждански и търговски съдебни производства
1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни 

мерки;
2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно 

заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на 
отхвърляне на молбата за защита;

3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове;
4. Обезпечителните производства;
5. Делата за обезпечаване на доказателства;
6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка 

с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс;

7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.
III. Административни съдебни производства 
1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;
2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
4. Обезпечителните производства;
5. Делата за обезпечаване на доказателства;
6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането 

под стража; 
7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс;
8. Делата по Закона за обществените поръчки;
9. Делата по Закона за концесиите;

10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове; 

11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава 
трета от Закона за общинската собственост;

12. Делата по Изборния кодекс;
13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;
14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с 

оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или 
изменени подробни устройствени планове;

15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, 
издадени при или по повод извънредното положение;

16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.“

Заключителни разпоредби

§ 13. (1) Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната 
редакция и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното 
положение до влизането в сила на този закон, продължават да текат след 
изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“.

(2) Извършените действия от обявяването на извънредното положение до 
влизането в сила на този закон запазват силата си.

§ 14. През 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага.
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§ 15. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 
г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 
59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 
15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 
и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на 
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 
2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 
58, 63, 85, 86, 92, 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 
102 от 2019 г. и бр. 18 и 28 от 2020 г.) в чл. 213, ал. 1 т. 5 се изменя така:

„5. трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, 
всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ 
размер до минималната работна заплата месечно.“

§ 16. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; 
изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 
67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на 
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 
от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 
г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 
2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 
27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 
г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 
г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 
44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2019 г. – 
бр. 98 от 2019 г.; изм., бр. 28 от 2020 г.) чл. 63а се изменя така:

„Чл. 63а. При обявено извънредно положение на лечебни заведения по чл. 
8 – 10 от Закона за лечебните заведения може да се предоставят с акт на 
министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице движими 
вещи – частна държавна собственост, както следва: 

1. медицинска и лабораторна апаратура, медицински изделия и лични 
предпазни средства, които не представляват потребими вещи – за временно 
безвъзмездно ползване;

2. лични предпазни средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни 
и други материали и консумативи, които са потребими вещи – безвъзмездно в 
собственост.“

§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 
94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 
41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 
99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 
2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 
от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 
24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 23 и 28 от 2020 г.) в чл. 209а се правят следните 
изменения:

1. В ал. 1 думите „в размер на 5000 лв.“ се заменят с „от 300 до 1000 лв., а 
при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.“.

2. В ал. 2 думите „на 15 000 лв.“ се заменят с „от 500 до 2000 лв., а при 
повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.“.

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 
7-дневен срок от обнародването му.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 април 2020 г. и е 
подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 55 ОТ 30 МАРТ 2020 Г.

за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации 
на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и 

служителите при извънредното положение, обявено с решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ 

ПОСТАНОВИ: 

Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено 
с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, 
издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата 
на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат 
суми съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона 
за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., като компенсации с цел 
запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието. 

(2) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със 
своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е 
преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на 
отделни работници и служители. 

(3) Компенсации по ал. 1 могат да се изплащат и на работодател, който със 
своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е 
установил непълно работно време в предприятието или в негово звено. 

(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част 
от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г., но за не повече от три месеца. 

(5) Компенсациите по ал. 1, 2 и 3 са в размер 60 на сто от размера на 
осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото 
е приложен режимът по ал. 1, 2 и 3 и на когото ще бъде запазена заетостта за 
допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. 
В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща 
пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. 

(6) Компенсации не се изплащат за: 

1. работници и служители, които не са били в трудово правоотношение с 
работодателя преди датата на обявяване на извънредното положение; 

2. работници и служители, които ползват отпуск за временна 
неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 
5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст; 

3. работници и служители, за които работодателят получава финансиране за 
възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични 
средства. 

(7) Осигурителният доход за януари 2020 г. се определя, както следва: 

1. за лицата, които имат отработени дни – среднодневният осигурителен 
доход се умножава по броя на работните дни за януари; 

2. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск поради временна 
неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на 
дете до 5-годишна възраст – среднодневният размер на дохода, от който е 
определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за януари; 

3. за лицата, които през целия месец са ползвали отпуск за отглеждане 
на дете до 2-годишна възраст – минималната месечна работна заплата за 
страната; 

4. за лицата, които са ползвали отпуск за временна неработоспособност, 
за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст – среднодневният осигурителен 
доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни 
дни; 

5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са 
осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) при 
този работодател – минималната месечна работна заплата за страната. 

(8) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение 
на лицата по ал. 5 за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни 
вноски.
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Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да 
кандидатстват работодатели, които: 

1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни 
юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република 
България; 

2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, 
осигурени в икономическите дейности, посочени в приложението; 

3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, 
отсрочване или обезпечение; 

4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по 
несъстоятелност или ликвидация; 

5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили 
компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени 
компенсациите; 

6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание 
чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се 
изплащат компенсации; 

7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или 
съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 
2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или 
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през 
период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на 
работа. 

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 и 3 могат да кандидатстват 
работодатели от всички сектори от Класификацията на икономическите 
дейности (КИД – 2008), с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, които 
отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и 3 – 7 и са декларирали намаляване на 
приходите от продажби: 

1. за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през 
месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година; 

2. за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през 
месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на 
компенсации, спрямо усреднените приходи за януари и февруари на 2020 г. 

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава 
заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за 
изплащане на компенсации по чл. 1. 

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на 
интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла 
в дирекции „Бюро по труда“. 

Чл. 4. (1) Работодателите по чл. 1, ал. 1, 2 и 3 подават в дирекция „Бюро 
по труда“, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и 
служителите, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден 
от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Заявлението се подава 
на хартиен носител, по електронен път или с препоръчано писмо с обратна 
разписка чрез лицензиран пощенски оператор. 

(2) Към заявлението се прилагат: 

1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на 
работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на 
непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда; 

2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6; 

3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на 
приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3; 
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4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за 
изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни 
за лицата – трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, 
служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и 
служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно 
работно време; 

5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, 
обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank 
Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран 
от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, 
осъществяващ дейност на територията на страната. 

Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция 
„Бюро по труда“, разглежда документите по чл. 4 и извършва проверка за 
съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни 
дни от подаването на заявлението. 

(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7 се извършва 
по служебен ред. Проверката по чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 се извършва въз основа 
на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 
2, т. 7 – въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция по труда“. 

(3) Комисията отразява в протокол съответствието или несъответствието 
на работодателя с критериите за изплащане на компенсации. 

(4) В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда“ изпраща 
в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на 
критериите за изплащане на компенсации, протоколите на комисията и 
документите по чл. 4, ал. 2, т. 4 и 5. 

(5) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния 
осигурителен институт обобщена информация по ал. 4. 

(6) Дирекция „Бюро по труда“ уведомява работодателите за съответствието 
или несъответствието с критериите за изплащане на компенсации, установено 
от комисията, в срок до 2 работни дни от датата на съставянето на протокола. 

Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава 
образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2, 3 и 5. 

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите 
по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на обобщената 
информация, предоставена от Агенцията по заетостта. 

Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта 
за установяване на непълно работно време през периода на изплащане 
на компенсациите работодателят уведомява писмено, включително по 
електронен път, Агенцията по заетостта в срок 3 работни дни от датата на 
издаването на заповедта за възобновяване на работа. 

(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен 
път на Националния осигурителен институт. 

Чл. 9. (1) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, 
който не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 8 и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 
или декларира неверни данни по чл. 2, ал. 2, възстановява изплатените 
компенсации на бюджета на държавното обществено осигуряване. 

(2) Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, за 
когото Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установи, че не 
изпълнява заявените с документите по чл. 4, ал. 2, т. 1, 2 и 4 обстоя телства 
съгласно чл. 1, ал. 1, 2 и 3, възстановява изплатените компенсации на бюджета 
на държавното обществено осигуряване. 

(3) Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уведомява 
Националния осигурителен институт за установените в рамките на 
контролната дейност обстоятелства по ал. 1 и 2.

Чл. 10. Изпълнението на дейностите и обмена на информация 
между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт 
се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на 
Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията 
по заетостта.
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Чл. 11. (1) Националният осигурителен ин ститут създава и поддържа 
база данни за работодателите, на които са изплатени компенсации по това 
постановление. 

(2) Базата данни съдържа информация за работодателя, за общата сума 
на изплатените компенсации за съответния месец и за общия брой на 
работниците и служителите, за които са изплатени. 

(3) Базата данни е публична, с изключение на данните, представляващи 
„лични данни“ по смисъла на Закона за защита на личните данни. 

Допълнителна разпоредба 

§ 1. По смисъла на това постановление „компенсации“ са суми за трудови 
възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на 
заетостта на работници и служители при преустановяване на работата 
на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и 
служители или при въвеждане на непълно работно време поради обявено 
извънредно положение. 

Заключителни разпоредби 

§ 2. Постановлението се приема на основание § 6, ал. 1 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 
март 2020 г. 

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния 
директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния 
осигурителен институт. 

§ 4. (1) Контролът по прилагането на постановлението се възлага на 
Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда“. 

(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт 
предоставят по служебен път информация на Националната агенция за 
приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, необходима 
за осъществяване на контрола. 

§ 5. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г. 

§ 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат след получаването на положително 
решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна 
помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

 Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

Списък на икономически дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 съгласно 
Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)

Код по 
КИД – 
2008

Наименование на позицията

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети*, с изключение на:
47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия;
47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и 
тютюневи изделия;
47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
47.8 Търговия на дребно на открити щандове и пазари;
47.9 Търговия на дребно извън търговски обекти

49.3 Друг пътнически сухопътен транспорт
51.1 Пътнически въздушен транспорт
55 Хотелиерство

56.1 Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
56.3 Дейност на питейни заведения

59.14 Прожектиране на филми
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и 

резервации
82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения
85.10 Предучилищно образование (частен сектор)

90 Артистична и творческа дейност
91 Други дейности в областта на културата
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04 Поддържане на добро физическо състояние
Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, 
осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на 
държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона 
за здравето
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

РЕШЕНИЕ
от 06 април 2020 г.

за спиране изплащането на  възнаграждения 
на народните представители

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на 
Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за 
организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

1. За времето от 1 април 2020 г. до отмяната на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от начислените 
възнаграждения по чл. 5 и 6 и по чл. 7, ал. 1 от Финансовите правила по 
бюджета на Народното събрание, приложение към правилника, се правят 
удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса 
за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък 
съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други 
удръжки, определени със закон, удръжки по чл. 13 от Финансовите правила и 
осигуряване по чл. 8 от Финансовите правила и на народните представители 
не се изплаща възнаграждение и останалата сума след направените удръжки 
и осигуровки се предоставя по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси за извършване на компенсирани промени между бюджетите 
на съответните първостепенни разпоредители с бюджет и бюджета на 
Министерството на здравеопазването, като средствата се използват за 
дейности по превенцията и лечението на заразата с COVID 19.

2. Точка 1 съответно се прилага и за членовете на Министерския съвет, 
ръководителите на държавните и изпълнителните агенции и членовете на 
политическите им кабинети.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 април 2020 г. и е 
подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г.

Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална 
дистанция:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на 
Република България до 29,03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 
заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с 
изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини 
и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се 
разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно - хигиенните 
изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават 
да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно - 
хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия 
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, 
университетите и в другите обучителни институции и организации. При 
възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските 
градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца 
и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, 
които се организират и провеждат от физически и юридически лица, 
независимо от правно- организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 
включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, 
концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-
зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите 
на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа 
за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират 
провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, 
в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична 
хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на 
остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, 
профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и 
провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането 
на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни 
заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването.

II. Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на 
всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

III. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, 
кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство 
на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на 
съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и 
съответните регионални управления на образованието за създаване на 
организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

IV. Областните управители, кметовете и органите на Министерство на 
вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за 
осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

V. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост 
от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и Жени Начева - заместник-министър на 
здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
• обявяване на извънредно положение

• удължаване на извънредното положение

• работата на народното събрание 
по време на извънредно положение

• изменение на решение за работата на 
народното събрание

• допълнение на решение за работата на 
народното събрание

• закон за мерките и действията по време 
на извънредното положение

• изменение и допълнение на закона за мерките 
и действията по време на извънр. положение

• постановление 55 - компенсации на 
работодатели

• решение за спиране изплащането на  
възнаграждения на народните представители

• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 
мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-131 ОТ 17.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

Ha основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам 
т. 9: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни 
хора на открити и закрити обществени места.“.

2. Всички стопански субекти продължават работата си при спазване 
на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124 от 
13.03.2020 г.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-139 ОТ 19.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. 

за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37’26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед 
№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

1. Създава се т. 1а:

„1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 
управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които 
предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването 
на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска 
събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, 
където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на 
открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 
1-1,5 м. между лицата‘\

2. Точка 9 се отменя.

II. Заповедта да се съобщи на областните управители, кметовете и 
директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, 
които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за 
осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-144 ОТ 22.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. 

и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.,

за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България за извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

I. Допълвам т.1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена 
със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. като разпореждам в обектите за 
бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да 
не се допуска консумацията на място.

II. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините и директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-154 ОТ 26.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 

19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, 
свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен 
щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя 
на Република България

НАРЕЖДАМ:

1.  Изменям Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ рд. 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., като - удължавам срока на въведените 
противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

2.  Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят достав-
чиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на 
лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и 
недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявалия.

3.  Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, област-
ните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на Мини-
стерство на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и 
да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на 
разпоредените мерки в удължения срок.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-157 ОТ 26.03.2020 Г. 

за допускане на предварително изпълнение

На основание чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 74 от Административнопроце-
суалния кодекс

НАРЕЖДАМ:
1. Допускам предварително изпълнение на:

1.1. Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Зацрвед № РД-01-
131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-
144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03,2020 г. на Министъра на 
здравеопазването;

1.2. Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм.- и доп. със Заповед № РД-01-
133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-
149 от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-152 от 25.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването;

1.3. Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020.Г.;

1.4. Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
140 от 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.5. Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., доп. със Заповед № РД-01-135 от 
18.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.6. Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
145 от 22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.7. Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
153 от 25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.8. Заповед № РД-01-150 от 26.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването. Мотиви за допуснатото предварително изпълнение:

Заповедите по т. 1.1-1.8. са издадени на основание чл. 63 от Закона за 
здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана 
с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.).

C0VID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, 
неизвестен преди декември 2019 г. В края на януари 2020 г., в съответствие 
с разпоредбите на Международните здравни правила, Световната здравна 
организация обяви заболяването COVID-19 за спешност за общественото 
здраве от международно значение. Впоследствие, поради повсеместно 
разпространение на заболяването в световен мащаб и засягането на голям 
брой хора, COVID-19 е обявено за пандемия.

От началото на 2020 г. до 25 март 2020 г. в света са съобщени повече от 417 
000 случая с COVID-19 в повече от 150 държави. До момента в страните от 
Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и Обединеното 
Кралство Великобритания и Северна Ирландия са съобщени 204 930 случая 
на заразени с COVID- 19 и 11 810 смъртни случая. Броят на случаите в тези 
страни рязко нараства и е съизмерим с наблюдаваното разпространение-в 
най-засегнатите държави до момента - провинция Хубей, Китай в края на 
януари и началото на февруари и в Италия в края’на февруари и началото 
на март 2020 г. На база на данните, публикувани регулярно от Европейската 
комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и

Световна здравна организация, ежедневно европейският център извършва 
оценка на риска от повсеместно разпространение на COVID-19 в Европейския 
съюз/Европейското икономическо пространство и Обединеното Кралство 
Великобритания и Северна Ирландия. За Следващите седмици рискът се 
определя като умерен, само ако се приложат незабавно строги ефективни 
противоепидемични мерки в отделните държави-членки.

С посочените заповеди се въвеждат, неотложни противоепидемични мерки 
с цел осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките по 
тези заповеди и разпореденото предварително изпълнение се предприемат 
с цел ограничаване на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана в общественото здраве в национален и 
световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително 
висок обществен интерес.

Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на 
изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на 
значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за 
живота и здравето на хората.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 
здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-168 ОТ 30.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., 

Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 
22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. 

за Въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-
процесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстанов-
ка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната 
и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД- 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед 
№ РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. като 
създавам т. 9“:

„9. Всички лица, Когато се намират в закрити или на открити обществени 
места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.“

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и област-
ните управители, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат 
организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените 
мерки.

3. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопро-
цесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта 
с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, 
посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпро- 
странението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънред-
на ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. 
Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълне-
нието на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни 
или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здра-
вето на хората.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-169 ОТ 31.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. 
на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед 

№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 

от 26.03.2020 г. и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административ-
нопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 
страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 
Република България извънредно положение и препоръки на Националния 
оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-
председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед 
№ РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. и Заповед 
№ РД-01-168 от 30.03.2020 г., като т. 9 се отменя.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и област-
ните управители за сведение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-172 ОТ 02.04.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., 

Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 
22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., Заповед № РД-01-

168 от 30.03.2020 г. и Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам т. 2 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със 
Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., 
Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. и Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., 
като създавам изречение трето:

“Допуска се провеждането, на учебни практики и стажове на курсантите 
от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със 
сигурността и опазването на обществения ред в условията на обявено 
извънредно положение.”.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и 
областните управители за сведение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-219 ОТ 02.04.2020 Г.

Министерство на Ттуда и Социалната Политика 
задължителни мерки към работодателите по превенция срещу COVID-19

 

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, т. 
2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното 
извънредно положение с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. До отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат 
мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие 
с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на 
труд, които включват най-малко:

1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите, 
с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и 
осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в това число 
осигуряване на подходящи инструкции, информационни материали и указания 
за ползване на надеждни източници на информация.

2. Въвеждане на пропускателен режим, който да гарантира контрол и 
недопускане на територията на предприятието на работници и служители, 
както и на външни лица, с прояви на остри заразни заболявания.

3. Създаване на организация на работа, която да сведе до минимум 
преките контакти както между работниците и служителите, така и между тях 
и външните лица на територията на предприятието, а когато е възможно - 
спазване на дистанция от не по-малко от 1 – 1.5 м.

4. Задължително почистване и дезинфекция на работните места, 
санитарните помещения и местата за почивка и хранене. Дезинфекцията 
да се извършва не по-рядко от два пъти в рамките на работния ден/
работната смяна, но не по-рядко от честотата, определена от производителя 
на използваните препарати. При сменен режим на работа да се извършва 
задължителна дезинфекция след приключването на всяка смяна.

5. Осигуряване на необходимите условия за спазване на лична хигиена 
на работещите: течаща топла вода, миещи препарати, салфетки и кърпи за 
еднократна употреба, дезинфектанти и други.

6. Осигуряване на добра респираторна хигиена на работното място чрез 
редовно проветряване на помещенията.

7. Осигуряване на необходимите лични и колективни средства за защита 
на работещите според спецификата на дейността - защитни маски за лице, 
ръкавици и други.

8. Дезинфекция и проветряване на превозните средства след всеки курс, 
при използване за служебен транспорт, като се сведе до минимум броя на 
работниците и служителите в превозното средство и им се осигурят защитни 
средства.

9. Временно отстраняване от работа на работниците и служителите, които 
проявят грипоподобни симптоми или когато работниците и служителите не 
използват предоставените им лични предпазни средства.

II. Изпълнението на мерките по т. I. да се обсъждат в Комитетите/Групите 
по условия на труд в предприятията, а в предприятията с по-малко от 5 
работещи – с всички работници и служители.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди 

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-172: допуска провеждане на практики и 
стажове в академията на МВР

• МТСП РД-01-219: задължителни мерки към 
работодателите по превенция срещу COVID-19

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

 следващи мерки

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-179 ОТ 06.04.2020 Г.

за създаване на организация за функциониране на фермерските пазари 
във всички общини

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България за извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Всяка община да създаде организация за функционирането на 
кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика 
като разположение, капацитет и брой на участващи производители за 
директни доставки на малки количества суровини и храни до краен 
потребител.

2. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във 
веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните 
практики:

2.1 Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на 
информационни табели за спазване на мерките;

2.2 Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора 
и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.3 Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран 
достъп на клиенти;

2.4 Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

2.5 Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи 
продукция и между клиентите;

2.6 Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

2.7 Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

3. Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите 
земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за 
реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци плодове, 
посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на 
всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на 
селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на

фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи 
в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат 
да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат 
дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично 
подписана декларация, като работодателя осигурява условия на работа, 
които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички 
изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и 
дезинфекция.

5. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, 
въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона 
за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

6. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за 
изпълнение, както и на МВР, директорите на регионалните здравни инспекции 
и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на 
контрол по изпълнението.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и ресорните заместник-министри на 
здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• МО ОХ-304: спиране сроковете за конкурси за 
академични длъжности

• РД-01-189: отлагане на изпитна сесия Май 2020

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-184 ОТ 06.04.2020 Г.
за въвеждане в експлоатация на 

Национална електронна система за борба с COVID-19

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, 
съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална 
информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано 
управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и 
карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички 
компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Националната 
информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за 
епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да 
отразяват здравния си статус. Приложението поддържа нотификация 
към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното 
състояние на лицата;

в) Регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и 
лечение и потвърдени случаи на COVID-19 за централизирано управление и 
съхранение на информация;

г) Софтуер за прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта от 
COVID-19 и епидемичната обстановка в страната, свързана със заболяването;

д) Географски карти за визуализации на броя на карантинираните, 
заболелите, починалите и оздравелите лица.

2. Достъп до информацията по т. 1, букви „а” и „б“ имат всички граждани.

3. Достъп до информацията по т. 1, буква „в” имат регионалните здравни 
инспекции (РЗИ), органите на Министерство на вътрешните работи, 
общопрактикуващите лекари, лечебни заведения за болнична помощ, 
лабораториите, извършващи лабораторно изследване и потвърждение на 
COVID-19, общините и Националния осигурителен институт.

4. Достъп до информацията по т. 1, букви „г” и „д“ имат Министерство на 
здравеопазването и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

5. Достъпът на лицата по т. 3 и 4 до информацията в Националната 
информационна система за борба с COVID-19 се осъществява посредством 
КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

6. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните за всички 
диагностицирани и карантинирани лица в регистъра по т. 1, буква „в” съгласно 
предписанията за поставяне под карантина, издадени на тяхната територия.

7. За всяко диагностицирано и карантинирано лице в регистъра по т. 6 
се въвеждат телефон за връзка, място за поставяне под карантина или 
домашна изолация, начална и крайна дата на карантината, собствено, бащино 
и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен 
номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

8. Органите на МВР имат достъп до данните за диагностицираните и 
карантинирани лица и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на 
функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната 
карантина. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;

г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

9. Информационната система по т. 1 изпраща на общопрактикуващите 
лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно 
диагностицираните и карантинирани лица от пациентската им листа с 
цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при 
необходимост. 

продължава на следваща страница  →



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• МО ОХ-304: спиране сроковете за конкурси за 
академични длъжности

• РД-01-189: отлагане на изпитна сесия Май 2020

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-184 от 06.04.2020 г.  -  продължение

10. Лечебните заведения за болнична помощ ежедневно въвеждат 
медицинската информация за лицата в регистъра по т. 1, буква „в”, за които 
са отговорни и проследяват състоянието им свързано с COVID-19 (дата на 
постъпване в лечебно заведение, състояние на болния, клинично протичане, 
необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, 
придружаващи заболявалия, изход от заболяването и др.).

11. Лабораториите въвеждат резултатите от тестове на лица за COVID-19 
(вид на изследването, резултат от изследването, лекар/лаборант, лични данни 
и др.).

12. Общините имат достъп до данните за лицата по т.1, буква „в”, 
диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия на 
територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) 
при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на 
предписаната карантина.

13. Националния осигурителен институт има достъп до данните за лицата 
по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни 
условия (лични дянни и адрес на карантиниране) при изпълнение на 
функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове 
за временна неработоспособност.

14.  С цел проследяване на епидемичната обстановката в страната и 
извършване на прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта, данните 
в информационната система по т. 1 се поддържат актуални, като ежедневно 
се въвеждат всички нови и се редактират съществуващите (при настъпили 
промени) данни за диагностицираните и карантинирани лица.

15.  На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административно-
процесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на 
заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. 
Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване 
разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален 
и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от 
всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще 

бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и 
непоправими, вреди за живота и здравето на хората.
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Ообщонационални норми на поведение 
 
 предишни мерки

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• МО ОХ-304: спиране сроковете за конкурси за 
академични длъжности

• РД-01-189: отлагане на изпитна сесия Май 2020

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор
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ЗАПОВЕД
№ ОХ-304 ОТ 06.04.2020 Г.
Министерство на Отбраната 

спиране сроковете за конкурси за заемане на академични длъжности

 

На основание чл. 26, т. 6 и т. 15, чл. 31, ал. 1 и във връзка с § 24 и § 52 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по 
време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание 
от 13 март 2020 г. (обн. с ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.)

ЗАПОВЯДВАM:

1. Считано от 13 март 2020 г., определените срокове и процедури по 
обявените със заповеди на министъра на отбраната конкурси за заемане на 
академични длъжности във военните академии и висшите военни училища 
спират да текат, както следва: 

1.1. В заповед на министъра на отбраната No ОХ-84/27.01.2020 г. относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в 
Националния военен университет „Васил Левски“; 

1.2. В заповед на министъра на отбраната No ОХ-171/21.02.2020 г. относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ във 
Военномедицинска академия; 

1.3. В заповед на министъра на отбраната No ОХ-173/24.02.2020 г. относно 
обявяване на конкурс за заемане на свободна длъжност „преподавател” в 
Националния военен университет „Васил Левски”; 

1.4. В заповед на министъра на отбраната No ОХ-180/25.02.2020 г. относно 
обявяване на конкурс за заемане на академичнa длъжност „доцент“ във 
Военна академия „Георги Стойков Раковски”; 

1.5. В заповед на министъра на отбраната No ОХ-186/26.02.2020 г. относно 
обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ 
във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. 

2. Сроковете на обявените конкурси със заповеди на министъра на 
отбраната през 2019 г., чиито процедури не са завършили до 13.03.2020 г., 
спират да текат до отмяна на извънредното положение на територията на 
Република България. 

3. Началниците на Военна академия „Г. С. Раковски“, висшите военни 
училища, ВМА и Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ в обявените 

Съдържание: Промяна на срокове, определени в заповеди на министъра 
на отбраната, по обявени конкурси за заемане на академични длъжности във 
военните академии и висшите военни училища. 

със свои заповеди конкурси за заемане на академични длъжности, да 
направят необходимите изменения за спиране на сроковете. 

4.След отмяна на извънредното положение на територията на Република 
България, сроковете по конкурсите по тт. 1, 2 и 3 да продължат да текат, 
пропорционално на оставащия период за всяка конкретна процедура, с 
отчитане на срока преди тяхното преустановяване. 

5. Да се преустанови обявяването на конкурси за заемане на свободни 
академични длъжности и назначаване на инструктори във военните академии, 
висшите военни училища и Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, 
за периода на извънредното положение на територията на Република 
България. 

6. Директорът на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” да 
организира публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на 
Министерството на отбраната.
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 предишни мерки

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• МО ОХ-304: спиране сроковете за конкурси за 
академични длъжности
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Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-189 ОТ 09.04.2020 Г.

за отлагане на майската изпитна сесия на 2020 г. за държавен изпит 
за специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на 

специалност в системата на здравеопазването

 

На основание чл. 63, ал. 1 и чл. 179, ал. 1 от Закона за здравето във връзка 
с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение и разпоредените противоепидемични мерки 
на територията на цялата страна, свързани с разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

I. Отлагам майската изпитна сесия на 2020 г. за държавен изпит 
за специалност по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването.

II. Държавният изпит за специалност на специализантите, допуснати до 
майската изпитна сесия на 2020 г., да се организира и проведе в срок до два 
месеца след отмяната на извънредното положение в страната.

III. Права, произтичащи от призната специалност на специализантите, 
положили държавен изпит за специалност по т. II., се признават от датата на 
издаването на свидетелството, но не по-късно от един месец след успешното 
полагане на държавния изпит.

IV. Настоящата заповед може да бъде променена в зависимост от 
развитието на епидемичната ситуация в страната.

V. Копие от заповедта да се изпрати на висшите училища и 
Военномедицинската академия за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р Бойко Пенков - 
заместник-министър на здравеопазването.  
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Презграничен контрол при движение на пътници 
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-124 ОТ 13.03.2020 Г.

Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална 
дистанция:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на 
Република България до 29,03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 
заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с 
изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини 
и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се 
разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно - хигиенните 
изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават 
да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно - 
хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия 
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, 
университетите и в другите обучителни институции и организации. При 
възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските 
градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца 
и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, 
които се организират и провеждат от физически и юридически лица, 
независимо от правно- организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 
включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, 
концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-
зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите 
на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа 
за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират 
провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, 
в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична 
хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на 
остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, 
профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и 
провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането 
на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни 
заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването.

II. Заповедта да се съобщи на всички регионални здравни инспекции и на 
всички министри, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки.

III. Регионалните здравни инспекции да уведомят областните управители, 
кметовете на общини, директорите на областните дирекции на Министерство 
на вътрешните работи и всички лечебни заведения на територията на 
съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и 
съответните регионални управления на образованието за създаване на 
организация за изпълнение на мерките в учебните заведения.

IV. Областните управители, кметовете и органите на Министерство на 
вътрешните работи оказват пълно съдействие като създават организация за 
осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

V. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост 
от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и Жени Начева - заместник-министър на 
здравеопазването.
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фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-131 ОТ 17.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

Ha основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам 
т. 9: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни 
хора на открити и закрити обществени места.“.

2. Всички стопански субекти продължават работата си при спазване 
на ограниченията и изискванията, предвидени в Заповед № РД-01-124 от 
13.03.2020 г.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-139 ОТ 19.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. 

за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37’26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед 
№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., както следва:

1. Създава се т. 1а:

„1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или 
управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които 
предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването 
на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска 
събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, 
където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на 
открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 
1-1,5 м. между лицата‘\

2. Точка 9 се отменя.

II. Заповедта да се съобщи на областните управители, кметовете и 
директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, 
които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за 
осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-144 ОТ 22.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. 

и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.,

за Въвеждане на противоепидемични мерки до 29-ти март

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България за извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

I. Допълвам т.1, част 1 от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена 
със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. като разпореждам в обектите за 
бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да 
не се допуска консумацията на място.

II. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините и директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-154 ОТ 26.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 

19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, 
свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен 
щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя 
на Република България

НАРЕЖДАМ:

1.  Изменям Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ рд. 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., като - удължавам срока на въведените 
противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително.

2.  Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят достав-
чиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на 
лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и 
недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявалия.

3.  Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, област-
ните управители, кметовете и директорите на областните дирекции на Мини-
стерство на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и 
да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на 
разпоредените мерки в удължения срок.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-168 ОТ 30.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., 
изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., 

Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 
22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. 

за Въвеждане на противоепидемични мерки

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-
процесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична обстанов-
ка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната 
и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 
България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД- 01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед 
№ РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. като 
създавам т. 9“:

„9. Всички лица, Когато се намират в закрити или на открити обществени 
места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.“

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и област-
ните управители, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат 
организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените 
мерки.

3. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административнопро-
цесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на заповедта 
с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, 
посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване разпро- 
странението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка извънред-
на ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. 
Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълне-
нието на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни 
или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за живота и здра-
вето на хората.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-179 ОТ 06.04.2020 Г.

за за създаване на организация за функциониране на фермерските 
пазари във всички общини

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България за извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Всяка община да създаде организация за функционирането на 
кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика 
като разположение, капацитет и брой на участващи производители за 
директни доставки на малки количества суровини и храни до краен 
потребител.

2. Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във 
веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните 
практики:

2.1 Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на 
информационни табели за спазване на мерките;

2.2 Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора 
и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;

2.3 Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран 
достъп на клиенти;

2.4 Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;

2.5 Спазване на дистанция от минимум 2 м между продавачите, предлагащи 
продукция и между клиентите;

2.6 Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители;

2.7 Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

3. Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите 
земеделски площи. Да се даде достъп на земеделските производители за 
реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци плодове, 
посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на 
всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

4. За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на 
селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на

фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи 
в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат 
да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат 
дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично 
подписана декларация, като работодателя осигурява условия на работа, 
които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички 
изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и 
дезинфекция.

5. Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, 
въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона 
за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

6. Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за 
изпълнение, както и на МВР, директорите на регионалните здравни инспекции 
и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на 
контрол по изпълнението.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и ресорните заместник-министри на 
здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 
• РД-01-124: въвеждане на противоепедимични 

мерки до 29 март

• РД-01-131: допълва заповед РД-01-124

• РД-01-139: мерки за обектите с обществено 
предназначение

• РД-01-144: забранява консумация на място в 
бензиностанции 

• РД-01-154: удължаване срока на мерките

• РД-01-168: заповед за носене на маска

• РД-01-169: отмяна на заповедта за носене на 
маска

• РД-01-179: организация за функциониране на 
фермерските пазари

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-169 ОТ 31.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. 
на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед 

№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., 
Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 

от 26.03.2020 г. и Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. 
за Въвеждане на противоепидемични мерки

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от Административ-
нопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 
страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на 
Република България извънредно положение и препоръки на Националния 
оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-
председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед 
№ РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. и Заповед 
№ РД-01-168 от 30.03.2020 г., като т. 9 се отменя.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и област-
ните управители за сведение.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-127 ОТ 16.03.2020 Г.

за временна забрана на влизането на територията 
на Република България

 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 
април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 в световен мащаб 
и обявената от Световната здравна организация пандемия и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България, 
считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. на лица, пристигащи от Китайската 
народна република, Ислямска република Иран, Банлгадеш, Република 
Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, 
Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, 
Италия, Република Корея, Северна Корея (КНДР), Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и 
Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата 
на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително 
пребиваване на територията на Република България, както и членовете на 
техните семейства.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и 
регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

3. Забраната по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-130 ОТ 17.03.2020 Г.

за поставяне под задължителна карантина на български граждани и 
граждани на други държави с пребиваване на територията на Република 

България и членовете на техните семейства
 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести 
и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, 
дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската 
народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република 
Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал. 
Демократична социалистическа република Шри Ланка. Кралство Испания. 
Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия. Франция, Федерална република Германия. Кралство Нидерландия 
и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на 
друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с 
предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, 
посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, 
пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване 
в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на 
престой на територията на Република България, водачите се поставят под 
карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази 
заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е 
съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се 
прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български 
граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на 
територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка - 
влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните 
стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето 
на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 
14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски 
листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 
14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято 
територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от 
лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен 
договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните 
здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване 
и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт 
със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не 
напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще 
пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят 
симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината 
се преустановява.

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-130 от 17.03.2020 г.  -  продължение

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за 
случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си 
лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със 
съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания 
според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална 
здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на 
нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна 
поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица 
от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и 
издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, 
управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за 
настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините 
в съответната област, както и директорите на областните дирекции на 
Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни 
условия на територията на съответната област с цел осъществяване на 
контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на 
всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и 
крайна дата на карантината.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно 
приложението.

14. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните 
заведения на територията на съответната област.

15. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията за сведение и осъществяване на 
контрол за изпълнение на мерките пот. 1.1. и 1.2.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-133 ОТ 18.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г. за временна 
забрана на влизането на територията на Република България

 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 
април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 в световен мащаб 
и обявената от Световната здравна организация пандемия и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., като създавам т. 1а:

„1а. Временно забранявам влизането на (преминаването през) територията 
на Република България на тежкотоварни автомобили, пристигащи от 
Ислямска република Иран.”

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията и директора на Главна дирекция „Гранична полиция” за 
координация и контрол по изпълнението й.

3. Забраната по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-137 ОТ 18.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., допълнена със 
Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г. за временна забрана на влизането 

на територията на Република България
 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 
април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 в световен мащаб и 
обявената от Световната здравна организация пандемия

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям т. 1а от Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., допълнена със 
Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г., както следва:

„1а. Временно забранявам влизането и преминаването през територията на 
Република България на тежкотоварни автомобили с иранска регистрация и 
такива, пристигащи от Ислямска република Иран.”

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията и директора на Главна дирекция „Гранична полиция” за 
координация и контрол по изпълнението й.

3. Забраната по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-140 ОТ 19.03.2020 Г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г. 
за поставяне под задължителна карантина на български граждани и 

граждани на други държави с пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести 
и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1.1:

а) буква „а” се изменя така:

„за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: 
за периода на престой на територията на Република България, водачите се 
поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по 
посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, 
чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача. По 
време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни 
автомобили имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния 
автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да 
напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинния 
период, когато напускат територията за извършването на международен 
превоз.”;

б) създава се буква „в”

„в) Времето на преминаване през територията на страната на българските 
граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно, 
не може да надвишава 24 часа”.

2. Образецът на предписание по т. 13 се изменя така:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ...........................

изх. № .../ ..... г.

ПРЕДПИСАНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ ПОД КАРАНТИНА

Подписаният

....................................................................................................................
трите имена на държавния здравен инспектор на длъжност

..............................................................................................
дирекция отдел

На   основание  Заповед  № ......../ ................ на  министъра  на 
здравеопазването, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и чл. 29 от 
Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на 
заразните болести

ПРЕДПИСВАМ:

1.             Поставяне под карантина на:

..........................................................................
трите имена на лицето

с ЕГН/ЛНЧ   .............................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
описание на причината за поставяне под карантина

Лицето да се постави под карантина на следния адрес: 

...............................................................

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-140 от 19.03.2020 г.  -  продължение

Забележка: за лицата по т. 1.1. и 1.2 от заповедта се прилага т. 5. като 
независимо от това те посочват адрес

Срокът, за който лицето се поставя под карантина е:.......................

2. Лицето по т. 1 да спазва дистанция от минимум 1 м спрямо хората, 
с които съжителства, вкл. престой/спане в отделни помещения, при 
възможност, редовно проветряване, ядене по различно време, редовно 
почистване на дръжки и общи повърхности, използване на отделни кърпи в 
банята, миене на ръце преди ядене, след използване на тоалетната и др.

 Забележка: не се прилага за липата по т. 1.1. и 1.2 от заповедта

3. При поява на симтоми за COVID-19 (повишена температура, зачервено 
гърло, кашлица, затруднено дишане и др.) лицето по т. 1 да се свърже 
незабавно с общопрактикуващия си лекар и/или Регионална здравна 
инспекция - ..... ..................... на Телефон................

4. При неизпълнение на предписанието лицето по т. 1 подлежи на 
наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс - лишаване 
от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите 
на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни 
случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет 
хиляди лева.

5. По време на карантинния период българските граждани, водачи 
на тежкотоварни автомобили имат право: да се намират в кабината на 
тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-
разтоварнн дейности; да напуснат територията на Република България 
преди да е изтекъл карантинния период, когато напускат територията за 
извършването на международен превоз.

Държавен здравен инспектор: ...........................

Подпис

ВРЪЧВАНЕ НА ПРЕДПИСАНИЕТО

Дата ..................................

ден, месец, година, час

Време за придвижване до мястото на карантиниране ......................

Забележка: не се прилага за лицата по т. 1.1. и 1.2 от заповедта

Връчил: ................................                                      Получил: ................................

собствено, бащино и фамилно име                                собствено, бащино и фамилно име

подпис  ................................                                          подпис................................

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 355 от Наказателния 
кодекс за неизпълнение на предписанието.

Декларатор .  ...................

                              (подпис)

 II. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните 
заведения на територията на съответната област.

III. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията - за сведение и осъществяване 
на контрол за изпълнение на мерките по т. 1.1.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-149 ОТ 25.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г. и Заповед № РД-01-137 от 

18.03.2020 г. за временна забрана на влизането на територията на 
Република България

 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно 
положение върху територията на Република България, разпространението 
на болестта COVID-19 в световен мащаб и обявената от Световната здравна 
организация пандемия

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-133 от 18.03.2020 г. и Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г., като 
създавам т. 1б:

“1б. Временно забранявам влизането и преминаването през територията 
на Република България на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Република 
Турция и пристигащи от следните държави: Федерална Република Германия, 
Република Ангола, Република Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Кралство 
Белгия, Обединени арабски емирства, Обединено кралство Великобритания 
и Северна Ирландия, Алжирска народно-демократична република, 
Република Джибути, Република Чад, Чешка република, Китайска народна 
република, Кралство Дания, Доминиканска република, Република Еквадор, 
Екваториална Гвинея, Кралство Мароко, Република Кот д’Ивоар, Република 
Филипини, Република Финландия, Франция, Република Гватемала, Република 
Корея, Грузия, Република Индия, Кралство Нидерландия, Република Ирак, 
Ислямска република Иран, Ирландия, Кралство Испания, Кралство Швеция, 
Конфедерация Швейцария, Италия, Република Камерун, Канада, Черна 
гора, Република Казахстан, Кения, Република Колумбия, Република Косово, 
Емирство Кувейт, Република Северна Македония, Република Латвия, Ливанска 
република, Унгария, Арабска република Египет, Монголия, Република Молдова, 
Мавритания, Федеративна демократична република Непал, Република 
Нигер, Кралство Норвегия, Република Узбекистан, Панама, Република Перу, 
Република Полша, Република Португалия, Република Словения, Демократична 

социалистическа република Шри Ланка, Република Судан, Кралство Саудитска 
Арабия, Тайван, Тунис, Украйна, Султанат Оман, Хашемитското кралство 
Йордания.”

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията и директора на Главна дирекция „Гранична полиция” за 
координация и контрол по изпълнението й.

3. Забраната по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-152 ОТ 25.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. и доп. 
със Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 
18.03.2020 г. и Заповед № РД-01-149 от 25.03.2020 г. за временна 

забрана на влизането на територията на Република България
 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно 
положение върху територията на Република България, разпространението 
на болестта COVID-19 в световен мащаб и обявената от Световната здравна 
организация пандемия

НАРЕЖДАМ:

1. В Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г. и Заповед № РД-01-
149 от 25.03.2020 г. т. 1б се отменя.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията и директора на Главна дирекция “Гранична полиция”.
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Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-158 ОТ 26.03.2020 Г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., 
изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г. за 
поставяне под задължителна карантина на български граждани и 

граждани на други държави с пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства

 

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за 
реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка 
с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 
г. на Народното събрание на Република България за извънредно положение 
и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № 
Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изменена и 
допълнена със Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1 думите „Китайската народна република, Ислямска република 
Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална 
демократична република Непал, Демократична социалистическа република 
Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република 
Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария” се заменят с „държава с 
регистрирани случаи на COVID-19”.

2. Точка 10 се изменя:

„10. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система 
по т. 12, общопрактикуващите лекари получават автоматично генерирано 
съобщение по тяхната електронна поща с информация за карантинирани 
лица от пациентската им листа с цел провеждане на активно наблюдение 
и издаване на болничен лист при необходимост, а регионалните здравни 
инспекции информират по електронна поща или по телефон съответно 
собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват 
мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.”

3. Точка 11 се изменя:

„11. Незабавно след въвеждане на данните в информационната система по 
т. 12, регионалните здравни инспекции предоставят информация от системата 
на кметовете на общините в съответната област за карантинираните лица в 
домашни условия на територията на тяхната община с цел осъществяване на 
контрол по изпълнението на разпоредените мерки.”

4. Точка 12 се изменя:

„12. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данни за 
всички карантинирани лица (три имена, възраст, ЕГН, телефон за връзка, 
място на изолация, начална и крайна дата на карантина) в уеб-базирана 
информационна система „Регистър на поставените под карантина лица и 
диагностицирани с COVID-19”, създадена и поддържана от Министерството на 
здравеопазването.”

5. Създава се т. 12а:

„12а. Достъп до информацията от информационната система по т. 12 се 
предоставя и на следните структури на Министерството на вътрешните работи 
(МВР):

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция „Комуникационни и информационни системи” - МВР.”

II. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и 
директорите на регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и Жени Начева, заместник-министър на 
здравеопазването.
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Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили
• РД-01-127: забранява влизането в страната на 

лица от определени държави

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-133: забранява влизане/преминаване на 
тежкотоварни автомобили от България

• РД-01-137: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-140: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-149: допълва заповед РД-01-133

• РД-01-152: изменя заповед РД-01-127

• РД-01-158: изменя и допълва заповед РД-01-130

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-183 ОТ 06.04.2020 Г.

за създаване на организация 
за функциониране на фермерските пазари във всички общини

 

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето, чл. 
73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. 
за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка 
с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COV1D-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България извънредно положение, и във 
връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския 
съвет и Съвета - COVID-19: Временно ограничение на несъществените 
пътувания до ЕС от 16.03.2020 г., СОМ(2020) 115, насоки и практически 
указания на Европейската комисия от 16.03.2020 г. и 30.03.2020 г. във връзка 
с разпространението на COVID-19, мерките и действията в тази насока, както и 
предвид препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № 
Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република 
България, както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България 
на всички граждани на трети страни, през всички гранични пунктове, с 
въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Временно забранявам влизането на територията на Република България 
на лица, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните 
държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск 
на разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания 
и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, 
Исландия, Лихтенщайн и Люксембург през всички гранични пунктове, с 
въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

3. Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят за:

а) българските граждани, членове на семействата на български граждани, 
лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване 
на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници и социални 
работници, Когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях 
професия;

в) транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на 
въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг 
транспортен персонал при необходимост;

г) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, 
членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и 
дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и 
хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

д) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

е) граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по 
Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към 
изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на 
стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;

ж) погранични работници и сезонни земеделски работници.

4. Допуска се транзитно преминаване през територията на Република 
България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по 
Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в 
държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно 
пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна 
по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в 
държавата, където пребивават;

в) гражданите на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и 
Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са;

г) лицата по т. 3, буква „в“, за които се прилагат специалните правила.

продължава на следваща страница  →
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ЗАПОВЕД № РД-01-183 от 06.04.2020 г.  -  продължение

5. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, Когато 
може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република 
България. Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно 
преминаване през територията на Република България, с изключение 
на лицата по т. 3, буква „в“ следва предварително да са информирали 
дипломатическото или консулско представителство, акредитирано 
за Република България, което от своя страна, със съдействието на 
Министерството на външните работи, съгласува с Министерството на 
вътрешните работи маршрут за транзитно преминаване.

П. Въвеждам следния ред за поставяне под карантина:

1. Всички лица, които влизат на територията на Република България, се 
поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за 
настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по 
образец (Приложение № 1) на органите на граничния здравен контрол.

2. Изключение от т. 1 се допуска по отношение на лицата по т. 1,3, букви „б“ и „г“.

3. За лицата по т. I, 3, буква „в“ се прилагат специалните правила по т. III.

4. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинското наблюдение за 
14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски 
листи.

5. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 
14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято 
територия са карантинирани.

6. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от 
лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен 
договор за оказване на медицинска помощ. Лечебното заведение предоставя 
информация на Министерството на външните работи за поставените под 
карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, 
гражданство).

7. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните 
здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване 
и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт 
със заболялото лице.

8. Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат 
домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще 
пребивават за посочения в предписанието срок, с изключение на лицата по т. 
III, 3.

9. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят 
симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината 
се счита за преустановена.

10. При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; 
кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.), лицата са длъжни да се свържат 
по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което 
обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна 
инспекция, откъдето да получат указания според случая.

III. Въвеждам специални правила по отношение на лицата, осъществяващи 
предоставянето на стоки и услуги, както следва:

1. Водачите на тежкотоварни автомобили - български граждани, които 
пристигат от държава с регистрирани случаи на COVID-19, се поставят под 
карантина при спазване на правилата по т. II.

2. Изпълнението на мярката по т. 1 се контролира по посочения в тази 
заповед ред, като превозвачът, чийто служител е съответният водач е длъжен 
да оказва пълно съдействие до напускането на страната от водача.

продължава на следваща страница  →
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3. Водачите на тежкотоварни автомобили - български граждани имат право 
по време на карантинния период, с цел извършване или приключване на 
международен превоз:

а) да преминат транзитно през територията на Република България;

б) да се намират в кабината на товарния автомобил,;

в) да управляват товарния автомобил;

г) да извършват товаро-разтоварни дейности;

д) да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл 
карантинния период.

4. За водачи на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, 
но са граждани на някоя от държавите по т. 1.1. и/или влизат на територията 
на Република България от държава по т. 1.2. или са преминали през 
територията на такава държава се въвежда следния режим:

а) водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, 
предназначени за българския пазар влизат на територията на Република 
България, разтоварват превозваните стоки и товари и /или товарят стоки и 
товари, и незабавно напускат територията на Република България;

б) за водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, 
предназначени за други държави се разрешава транзитно преминаване през 
Република България по маршрут, обявен от Агенция „Пътна инфраструктура“.

5. На водачите по т. 3 и т. 4, които преминават през територията на 
Република България се издава предписание по образец (Приложение № 2) от 
Националното ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, в което 
се определя:

а) дата и краен час, в който следва да напуснат територията на Република 
България;

б) граничния контролно-пропускателен пункт, през който следва да 
преминат.

6. Определеният краен час за напускане на територията на Република 
България по т. 5, б. „а“ не може да бъде по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа 
от издаване на предписанието по т. 5.

7. В случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи 
товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава 
транзитно преминаване през Република България, но поради забрана от 
страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат 
страната, се определя място, на което трябва да престоят товарният 
автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, след което 
напускат страната по реда на т. 4, б. „б“.

8. За спазване на издадено предписание по т. 5, съобразно функционалната 
си компетентност следят следните органи:

а) органите на Министерството на вътрешните работи при осъществяването 
им на контролни правомощия по закон;

б) длъжностните лица от Националното ТОЛ управление при осъществяване 
контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса.

9. Органите по т. 8 уведомяват директора на съответната областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи, или кмета на съответната община 
при констатирано нарушение на предписание по т. 5.

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от 
летища за обществено ползване на територията на Република България, се 
прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет от Република България до територията на държава по т. I, 1 и 2, което 
не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, 
ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на 
задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република 
България, не подлежат на поставяне под карантина;
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б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет до територията на Република България от територията на държава 
по т. I, 1 и 2, влизат на територията на Република България, при положение, 
че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната 
предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за 
следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време 
(FDP), но не повече от 12 часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет до територията на Република България с цел доставяне на 
въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след 
такова, които са граждани на държава по т. I, 1 и 2, влизат на територията на 
Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното 
средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им 
за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото 
им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

г) при установяване на пътник със симптоми наСОУГО-19 на борда на 
въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република 
България, екипажът, извършил съответния полет, не се планира за следващ 
полет, като се поставя под задължителна 14-дневна карантина, съгласно 
указанията на органите на държавния здравен контрол.

IV. Отменям Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД- 01-145 от 22.03.2020 г.; Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. 
и доп. със Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 
18.03.2020 г., Заповед № РД-01-149 от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-152 от 
25.03.2020 г.; Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№РД-01 -140 от 19.03.2020 г. и Заповед №РД-01-158 от 26.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването.

V. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините и лечебните заведения 
на територията на съответната област.

VI. Заповедта да се съобщи и на министъра на вътрешните работи, 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 

министъра на външните работи за сведение и осъществяване на контрол за 
изпълнение на мерките.

VII. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от 
Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното 
изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на 
гражданите.

Заповедта е издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето и 
във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.).

COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, 
неизвестен преди декември 2019 г. В края на януари 2020 г., в съответствие 
с разпоредбите на Международните здравни правила, Световната здравна 
организация обяви заболяването COVID-19 за спешност за общественото 
здраве от международно значение. Впоследствие, поради повсеместно 
разпространение на заболяването в световен мащаб и засягането на голям 
брой хора, COVID-19 е обявено за пандемия.

От началото на 2020 г. до 6 април 2020 г. в света са съобщени повече от 1 
280 100 случая и 69 555 починали с COVID-19. Броят на случаите на COVID-19 
в страните от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и 
Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия през последните 
седмици рязко нарасна и надхвърли почти петкратно нивото на епидемично 
разпространение в Китай и трикратно заболелите в САЩ. Това определя 
Европейският континент като най-засегнат от новия коронавирус. На база 
на данните, публикувани от Европейския център за превенция и контрол 
на заболяванията и извършената от него оценка на риска от повсеместно 
разпространение на COVID-19 за последната седмица, рискът се определя като 
умерен за общността и много висок за рисковите групи от населението (лица 
над 60 г. възраст и лица с хронични заболявания).
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Рискът би се запазил като умерен, само ако се прилагат строги и ефективни 
противоепидемични мерки в отделните държави-членки и в Европейския съюз 
като цяло.

Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел 
осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките по 
тази заповед и разпореденото предварително изпълнение се предприемат 
с цел ограничаване на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана в общественото здраве в национален и 
световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително 
висок обществен интерес.

Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на 
изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на 
значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за 
живота и здравето на хората. 
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Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19
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пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-127 ОТ 16.03.2020 Г.

за временна забрана на влизането на територията 
на Република България

 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 
април 2020 г., разпространението на болестта COVID-19 в световен мащаб 
и обявената от Световната здравна организация пандемия и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България, 
считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. на лица, пристигащи от Китайската 
народна република, Ислямска република Иран, Банлгадеш, Република 
Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, 
Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, 
Италия, Република Корея, Северна Корея (КНДР), Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Германия, Нидерландия и 
Швейцария, с изключение на български граждани, членове на семействата 
на български граждани и лица със статут на постоянно и продължително 
пребиваване на територията на Република България, както и членовете на 
техните семейства.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и 
регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.

3. Забраната по настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-128 ОТ 16.03.2020 Г.

за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол 
на граничните контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, 

Връшка чука, Маказа - Нимфея и Илинден - Ексохи
 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол 
на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна 
организация пандемия по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно 
заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

НАРЕЖДАМ

1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните 
контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа - 
Нимфея и Илинден - Ексохи.

2. Директорите на регионални здравни инспекции Кюстендил, Видин, 
Кърджали и Благоевград да обезпечат непрекъснат денонощен режим 
на работа на звената по т. 1, в т. ч. с персонал на регионалните здравни 
инспекции и на държавните и общински лечебни заведения на територията на 
съответната област.

3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична 
полиция” и директорите на регионалните здравни инспекции Кюстендил, 
Видин, Кърджали и Благоевград за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-130 ОТ 17.03.2020 Г.

за поставяне под задължителна карантина на български граждани и 
граждани на други държави с пребиваване на територията на Република 

България и членовете на техните семейства
 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести 
и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, 
дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската 
народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република 
Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал. 
Демократична социалистическа република Шри Ланка. Кралство Испания. 
Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия. Франция, Федерална република Германия. Кралство Нидерландия 
и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на 
друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с 
предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, 
посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, 
пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване 
в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на 
престой на територията на Република България, водачите се поставят под 
карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази 
заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е 
съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се 
прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български 
граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на 
територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка - 
влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните 
стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето 
на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 
14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски 
листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 
14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято 
територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от 
лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен 
договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните 
здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване 
и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт 
със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не 
напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще 
пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят 
симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината 
се преустановява.

продължава на следваща страница  →



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-130 от 17.03.2020 г.  -  продължение

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за 
случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си 
лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със 
съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания 
според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална 
здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на 
нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна 
поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица 
от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и 
издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, 
управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за 
настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините 
в съответната област, както и директорите на областните дирекции на 
Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни 
условия на територията на съответната област с цел осъществяване на 
контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на 
всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и 
крайна дата на карантината.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно 
приложението.

14. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните 
заведения на територията на съответната област.

15. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията за сведение и осъществяване на 
контрол за изпълнение на мерките пот. 1.1. и 1.2.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-136 ОТ 18.03.2020 Г.

за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на 
граничните контролно-пропускателни пунктове Силистра - Кълъраш 

и Дуранкулак - Вама Веке
 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол 
на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна 
организация пандемия по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно 
заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

НАРЕЖДАМ

1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните 
контролно-пропускателни пунктове Силистра - Кълъраш и Дуранкулак - Вама 
Веке.

2. Директорите на регионални здравни инспекции Силистра и Добрич да 
обезпечат непрекъснат денонощен режим на работа на звената по т. 1, в т. ч. 
с персонал на регионалните здравни инспекции и на държавните и общински 
лечебни заведения на територията на съответната област.

3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична 
полиция” и директорите на регионалните здравни инспекции Силистра и 
Добрич за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-138 ОТ 19.03.2020 Г.

за въвеждане на временна забрана на влизането на територията на 
Република България, считано от 0 часа на 20 март до 17.04.2020 г. 

включително, на всички граждани на трети страни през всички гранични 
пунктове и с каквито и да са транспортни средства, включително 

въздухоплавателни, морски, железопътни и шосейни
 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение 
на Народното събрание за обявяване на извънредно положение върху 
територията на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 12 април 
2020 г., разпространението на болестта COV1D-19 в световен мащаб и 
обявената от Световната здравна организация пандемия и препоръки на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България, 
считано от 0 часа на 20 март до 17.04.2020 г. включително, на всички 
граждани на трети страни през всички гранични пунктове и с каквито и да са 
транспортни средства, включително въздухоплавателни, морски, железопътни 
и шосейни.

2. Остава в сила забраната за влизане на територията на Република 
България на лица, пристигащи от следните държави-членки на ЕС и страни 
от Шенгенското пространство: Италия, Испания, Франция, Великобритания 
и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия и Швейцария, с изключение на 
български граждани, членове на семействата на български граждани и лица 
със статут на постоянно и продължително пребиваване на територията на 
Република България. На гражданите от тези държави-членки на ЕС и страни 
от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства се позволява 
транзитно преминаване през територията на Република България с цел да се 
завърнат в държавата, където живеят или пребивават.

3. Забраната по т. 1 не засяга граждани на държави-членки на ЕС и страните 
от Шенгенското пространство и членовете на техните семейства с изключение 
на тези по т. 2.

4. Настоящата забрана не обхваща:
• здравни специалисти, здравни изследователи и специалисти по

• грижата за възрастни хора;

• транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи 
на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен 
превоз, и друг транспортен персонал при необходимост;

• дипломати, служители на международни организации, 
военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на 
техните задължения;

• лица, пътуващи по хуманитарни причини;

• граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно 
пребиваване в държава-членка на ЕС и преминават през България с 
цел да се завърнат в държава, в която живеят и пребивават;

2. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра на 
вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ и 
регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-145 ОТ 22.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 г., 
за въвеждане на временна забрана на влизането на територията на 

Република България
 

На основание чл. 63, ал. 6 от Закона за здравето и във връзка с Решение от 
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за обявяване на 
извънредно положение, разпространението на COVID-19 в световен мащаб и 
обявената от Световната здравна организация пандемия

НАРЕЖДАМ:

I. Допълвам Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 като допускам граждани 
на Турция и Република Северна Македония да преминават транзитно през 
територията на Република България с цел завръщане в държавата, в която 
живеят и пребивават.

II. Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра 
на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, директора на главна дирекция „Гранична полиция” 
и регионалните здравни инспекции за сведение и изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-150 ОТ 25.03.2020 Г.

за въвеждане на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на 
COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести
 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НАРЕЖДАМ

1. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 
по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 
отчет на заразните болести.

2. Всеки случай на COVID-19, съгласно дефиницията за случай, посочена в 
Приложение № 1, се съобщава по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

3. Ежедневно регионалните здравни инспекции подават обобщена 
информация в Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

4. Националния център по обществено здраве и анализи обработва 
информацията по т. 1, обобщава и изпраща ежедневна и седмична сигнална 
информация съгласно чл. 22 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

5. Регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит 
случай на COVID-19 предприема действия по проучване на заболелия, 
изолация и хоспитализация по преценка, определяне на неговите контактни 
лица и създаване на организация за тяхното лабораторно изследване, 
въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и 
лечебните заведения.

6. Регионалните здравни инспекции всеки понеделник до 10 ч. изпращат 
в Министерство на здравеопазването и в Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) обобщена информация, съгласно Приложение № 
2 за потвърдени случаи на COVID-19 за предходната седмица за докладване в 
Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.

7. Лабораторно потвърждение за COVID-19 се извършва в определените за 
целта лаборатории в лечебни и здравни заведения, съгласно Приложение № 3.

8. За резултатите от проведените лабораторни изследвания за COVID-19 
лечебните и здравни заведения по т. 7 уведомяват в срок до 24 часа 
регионалната здравна инспекция или лечебното заведение, изпратило 
клиничните проби за изследване по телефон, факс или електронна поща и с 
Бързо известие, при първа възможност.

9. При положителен резултат за COVID-19 регионалната здравна инспекция 
информира незабавно Министерство на здравеопазването.

10. Отменя се Заповед № РД-01-46/03.02.2020 г., изменена със Заповед № 
РД-01-103 от 27.02.2020 г.

11. Заповедта е в сила до изричната й отмяна.

Контролът по изпълнението на заповедта по т. 3, 5, 6 и 9 възлагам на 
директорите на регионалните здравни инспекции, по т. 4 на директора на 
НЦОЗА и по т. 7 и 8 на директорите на регионалните Здравни инспекции и 
НЦЗПБ.

Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, НЦОЗА и НЦЗПБ и на ръководителите на лечебните заведения за 
сведение и изпълнение.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

Приложение № 1

 ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

За целите на надзора на COVID-19

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и 
може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус, изискващ лабораторно 
изследване

(Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от 
следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено 
дишане) И без друга етиологична причина, която напълно да обясни 
клиничната картина

И

В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните 
епидемиологични критерии:

• близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19

ИЛИ

• анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на COVID-19*

Б. Болен с тежка остра респираторна инфекция (повишена телесна 
температура и поне един симптом на респираторно заболяване (напр. 
кашлица, затруднено дишане) И необходимост от хоспитализация И без друга 
етиологична причина, която напълно да обясни клиничната картина

Близкият контакт се определя като:

• съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;

• директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);

• директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 
(напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички 
с голи ръце);

• директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 
метра и продължителност над 15 мин.;

• престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая 
за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 
метра;

• здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с 
COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент 
с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално 
нарушена цялост на личните превозни средства;

• пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички 
посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на 
екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта 
на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за 
по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или 
всички пътници в самолета).

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни 
след появата на оплаквания.

* Държави с местно предаване на SARS-CoV-2: континентален Китай 
(всички провинции), Ислямска република Иран, Република Корея, Бангладеш, 
Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република 
Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство 
Испания, Италия, Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия, 
Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и 
Швейцария

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за SARS-CoV-2 е неубедително или 
тестването за коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена инфекция с COVID-19, независимо от 
клиничните симптоми.
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и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
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Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

Приложение № 2

Приложение № 3

 Лечебни и здравни заведения за провеждане на лабораторно 
изследване и потвърждение на COVID-19

1. Национална референтна лаборатория “Грип и остри респираторни 
заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести;

2. “Многопрофилна болница за активно лечение - София” в структурата на 
Военномедицинска академия;

3. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД, гр. Варна;

4. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” ЕАД, гр. Стара Загора;

5. Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Лина”, гр. Бургас.
клиничните симптоми.
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-183 ОТ 06.04.2020 Г.

за създаване на организация 
за функциониране на фермерските пазари във всички общини

 

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 1, 3, 5, 6 и 7 от Закона за здравето, чл. 
73 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. 
за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка 
с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COV1D-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България извънредно положение, и във 
връзка със Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския 
съвет и Съвета - COVID-19: Временно ограничение на несъществените 
пътувания до ЕС от 16.03.2020 г., СОМ(2020) 115, насоки и практически 
указания на Европейската комисия от 16.03.2020 г. и 30.03.2020 г. във връзка 
с разпространението на COVID-19, мерките и действията в тази насока, както и 
предвид препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № 
Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временна забрана за влизане на територията на Република 
България, както следва:

1. Временно забранявам влизането на територията на Република България 
на всички граждани на трети страни, през всички гранични пунктове, с 
въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

2. Временно забранявам влизането на територията на Република България 
на лица, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните 
държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск 
на разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания 
и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, 
Исландия, Лихтенщайн и Люксембург през всички гранични пунктове, с 
въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

3. Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят за:

а) българските граждани, членове на семействата на български граждани, 
лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване 
на територията на Република България и членовете на техните семейства;

б) медицински специалисти, медицински научни работници и социални 
работници, Когато целта на пътуването е свързана упражняваната от тях 
професия;

в) транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на 
въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг 
транспортен персонал при необходимост;

г) чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, 
членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и 
дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и 
хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения;

д) лица, пътуващи по хуманитарни причини;

е) граждани на държави членки на Европейския съюз и на страни по 
Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и граждани на трети страни, имащи пряко отношение към 
изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на 
стратегическата и критичната инфраструктура на Република България;

ж) погранични работници и сезонни земеделски работници.

4. Допуска се транзитно преминаване през територията на Република 
България на:

а) гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по 
Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в 
държавата, където пребивават;

б) гражданите на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно 
пребиваване в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна 
по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако 
и Ватикана) и членовете на техните семейства, с цел да се завърнат в 
държавата, където пребивават;

в) гражданите на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и 
Турция с цел да се завърнат в държавата, чиито граждани са;

г) лицата по т. 3, буква „в“, за които се прилагат специалните правила.

продължава на следваща страница  →
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5. Транзитното преминаване се допуска единствено в случаите, Когато 
може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република 
България. Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно 
преминаване през територията на Република България, с изключение 
на лицата по т. 3, буква „в“ следва предварително да са информирали 
дипломатическото или консулско представителство, акредитирано 
за Република България, което от своя страна, със съдействието на 
Министерството на външните работи, съгласува с Министерството на 
вътрешните работи маршрут за транзитно преминаване.

П. Въвеждам следния ред за поставяне под карантина:

1. Всички лица, които влизат на територията на Република България, се 
поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за 
настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по 
образец (Приложение № 1) на органите на граничния здравен контрол.

2. Изключение от т. 1 се допуска по отношение на лицата по т. 1,3, букви „б“ и „г“.

3. За лицата по т. I, 3, буква „в“ се прилагат специалните правила по т. III.

4. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинското наблюдение за 
14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски 
листи.

5. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 
14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято 
територия са карантинирани.

6. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от 
лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен 
договор за оказване на медицинска помощ. Лечебното заведение предоставя 
информация на Министерството на външните работи за поставените под 
карантина чужди граждани (имена, дата на раждане, номер на документ, 
гражданство).

7. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните 
здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване 
и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт 
със заболялото лице.

8. Всички лица, поставени под карантина са длъжни да не напускат 
домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще 
пребивават за посочения в предписанието срок, с изключение на лицата по т. 
III, 3.

9. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят 
симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината 
се счита за преустановена.

10. При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; 
кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.), лицата са длъжни да се свържат 
по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което 
обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна 
инспекция, откъдето да получат указания според случая.

III. Въвеждам специални правила по отношение на лицата, осъществяващи 
предоставянето на стоки и услуги, както следва:

1. Водачите на тежкотоварни автомобили - български граждани, които 
пристигат от държава с регистрирани случаи на COVID-19, се поставят под 
карантина при спазване на правилата по т. II.

2. Изпълнението на мярката по т. 1 се контролира по посочения в тази 
заповед ред, като превозвачът, чийто служител е съответният водач е длъжен 
да оказва пълно съдействие до напускането на страната от водача.

продължава на следваща страница  →



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-183 от 06.04.2020 г.  -  продължение

3. Водачите на тежкотоварни автомобили - български граждани имат право 
по време на карантинния период, с цел извършване или приключване на 
международен превоз:

а) да преминат транзитно през територията на Република България;

б) да се намират в кабината на товарния автомобил,;

в) да управляват товарния автомобил;

г) да извършват товаро-разтоварни дейности;

д) да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл 
карантинния период.

4. За водачи на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, 
но са граждани на някоя от държавите по т. 1.1. и/или влизат на територията 
на Република България от държава по т. 1.2. или са преминали през 
територията на такава държава се въвежда следния режим:

а) водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, 
предназначени за българския пазар влизат на територията на Република 
България, разтоварват превозваните стоки и товари и /или товарят стоки и 
товари, и незабавно напускат територията на Република България;

б) за водачите на товарни автомобили, превозващи товари и стоки, 
предназначени за други държави се разрешава транзитно преминаване през 
Република България по маршрут, обявен от Агенция „Пътна инфраструктура“.

5. На водачите по т. 3 и т. 4, които преминават през територията на 
Република България се издава предписание по образец (Приложение № 2) от 
Националното ТОЛ управление при Агенция „Пътна инфраструктура“, в което 
се определя:

а) дата и краен час, в който следва да напуснат територията на Република 
България;

б) граничния контролно-пропускателен пункт, през който следва да 
преминат.

6. Определеният краен час за напускане на територията на Република 
България по т. 5, б. „а“ не може да бъде по-дълъг от 24 (двадесет и четири) часа 
от издаване на предписанието по т. 5.

7. В случаите, при които водачите на товарни автомобили, превозващи 
товари и стоки, предназначени за други държави, на които се разрешава 
транзитно преминаване през Република България, но поради забрана от 
страна на държава, гранична на Република България, не могат да напуснат 
страната, се определя място, на което трябва да престоят товарният 
автомобил и водачът, до отпадане на съответната забрана, след което 
напускат страната по реда на т. 4, б. „б“.

8. За спазване на издадено предписание по т. 5, съобразно функционалната 
си компетентност следят следните органи:

а) органите на Министерството на вътрешните работи при осъществяването 
им на контролни правомощия по закон;

б) длъжностните лица от Националното ТОЛ управление при осъществяване 
контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътна такса.

9. Органите по т. 8 уведомяват директора на съответната областна дирекция 
на Министерството на вътрешните работи, или кмета на съответната община 
при констатирано нарушение на предписание по т. 5.

10. За членове на екипажа на въздухоплавателни средства до и от 
летища за обществено ползване на територията на Република България, се 
прилага следният специален режим:

а) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет от Република България до територията на държава по т. I, 1 и 2, което 
не е престояло на територията на тази държава, освен на перона (стоянка, 
ръкав за обслужване на самолета) и този престой е за изпълнение на 
задължителната предполетна подготовка, и кацащо отново в Република 
България, не подлежат на поставяне под карантина;

продължава на следваща страница  →
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Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-183 от 06.04.2020 г.  -  продължение

б) членовете на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет до територията на Република България от територията на държава 
по т. I, 1 и 2, влизат на територията на Република България, при положение, 
че не напускат въздухоплавателното средство, освен за задължителната 
предполетна подготовка, като времето им за престой до излитането за 
следващия планиран полет не надвишава общото им разрешено заето време 
(FDP), но не повече от 12 часа;

в) членовете на екипаж на въздухоплавателно средство, което извършва 
полет до територията на Република България с цел доставяне на 
въздухоплавателно средство за техническо обслужване и връщането му след 
такова, които са граждани на държава по т. I, 1 и 2, влизат на територията на 
Република България, при положение, че не напускат въздухоплавателното 
средство, освен за задължителната предполетна подготовка, като времето им 
за престой до излитането за следващия планиран полет не надвишава общото 
им разрешено заето време (FDP), но не повече от 12 часа;

г) при установяване на пътник със симптоми наСОУГО-19 на борда на 
въздухоплавателно средство, което е кацнало на територията на Република 
България, екипажът, извършил съответния полет, не се планира за следващ 
полет, като се поставя под задължителна 14-дневна карантина, съгласно 
указанията на органите на държавния здравен контрол.

IV. Отменям Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД- 01-145 от 22.03.2020 г.; Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм. 
и доп. със Заповед № РД-01-133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 
18.03.2020 г., Заповед № РД-01-149 от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-152 от 
25.03.2020 г.; Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№РД-01 -140 от 19.03.2020 г. и Заповед №РД-01-158 от 26.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването.

V. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините и лечебните заведения 
на територията на съответната област.

VI. Заповедта да се съобщи и на министъра на вътрешните работи, 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на 

министъра на външните работи за сведение и осъществяване на контрол за 
изпълнение на мерките.

VII. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от 
Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното 
изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на 
гражданите.

Заповедта е издадена на основание чл. 63 от Закона за здравето и 
във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.).

COVID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, 
неизвестен преди декември 2019 г. В края на януари 2020 г., в съответствие 
с разпоредбите на Международните здравни правила, Световната здравна 
организация обяви заболяването COVID-19 за спешност за общественото 
здраве от международно значение. Впоследствие, поради повсеместно 
разпространение на заболяването в световен мащаб и засягането на голям 
брой хора, COVID-19 е обявено за пандемия.

От началото на 2020 г. до 6 април 2020 г. в света са съобщени повече от 1 
280 100 случая и 69 555 починали с COVID-19. Броят на случаите на COVID-19 
в страните от Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и 
Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия през последните 
седмици рязко нарасна и надхвърли почти петкратно нивото на епидемично 
разпространение в Китай и трикратно заболелите в САЩ. Това определя 
Европейският континент като най-засегнат от новия коронавирус. На база 
на данните, публикувани от Европейския център за превенция и контрол 
на заболяванията и извършената от него оценка на риска от повсеместно 
разпространение на COVID-19 за последната седмица, рискът се определя като 
умерен за общността и много висок за рисковите групи от населението (лица 
над 60 г. възраст и лица с хронични заболявания).

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ
• РД-01-127: затваряне на границите на страни с 

ограничен достъп 

• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
граничен и здравен контрол

• РД-01-130: поставяне под карантина на 
пристигащи от трети страни

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-138: забрана за граждани от трети страни

• РД-01-145: допълва заповед РД-01-138

• РД-01-150: въвеждане на задължителна 
регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19

• РД-01-183: ограничение на несъществените 
пътувания през граница

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-183 от 06.04.2020 г.  -  продължение

Рискът би се запазил като умерен, само ако се прилагат строги и ефективни 
противоепидемични мерки в отделните държави-членки и в Европейския съюз 
като цяло.

Със заповедта се въвеждат неотложни противоепидемични мерки с цел 
осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките по 
тази заповед и разпореденото предварително изпълнение се предприемат 
с цел ограничаване на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана в общественото здраве в национален и 
световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително 
висок обществен интерес.

Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на 
изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на 
значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за 
живота и здравето на хората. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение
• РД-01-143: въвежда противоепидемични мерки

• РД-01-153: изменя и допълва заповед РД-01-143

• РД-01-167: допълва заповед РД-01-143

• РД-01-188: допълва заповед РД-01-143

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-143 ОТ 20.03.2020 Г.

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 
Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на 
Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и 
детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират 
контролно- пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на 
областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на 
гражданите.

3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска 
преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, 
наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на 
пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. 
Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен 
документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните 
магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

III. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и 
областните управители, които да уведомят съответно директорите на 
областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на 
общини.

IV. Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните 
работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да 
създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на 
разпоредените мерки.

IV. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение
• РД-01-143: въвежда противоепидемични мерки

• РД-01-153: изменя и допълва заповед РД-01-143

• РД-01-167: допълва заповед РД-01-143

• РД-01-188: допълва заповед РД-01-143

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-153 ОТ 25.03.2020 Г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.  
за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 

Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.
 

На основание чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето и чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям и допълвам Заповед № РД 01-143 от 20.03.2020 г., както следва:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска 
преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, 
наложено от:

а) полагане на труд в населеното място;

б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който 
пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или 
настоящ адрес;

г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато 
населеното място, в което живеят те е различно от това на постоянния или 
настоящ адрес на пътуващия;

д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият 
полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място 
по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от 
които да се снабдят с тези стоки.”

2. Създават се т. 4 - 7:

„4. Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:

а) служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

б) медицински документ;

в) документ за самоличност;

г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага 
пътуването.

5. Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които 
се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) 
представят само документ за самоличност и служебна бележка от 
работодателя или служебен документ - карта.

6. След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от 
работодателя или служебен документ - карта, с приоритет през контролно-
пропускателните пунктове се пропускат служители:

а) на хранителни вериги и аптеки;

б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;

в) в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на 
Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и 
дейности, които са от значение за националната сигурност;

г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;

д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

7. С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат 
и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, 
нуждаещи се от спешна медицинска помощ”.

II. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и 
областните управители, които да уведомят за нея съответно директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и кметовете 
на общини за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените 
мерки.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение
• РД-01-143: въвежда противоепидемични мерки

• РД-01-153: изменя и допълва заповед РД-01-143

• РД-01-167: допълва заповед РД-01-143

• РД-01-188: допълва заповед РД-01-143

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-167 ОТ 30.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването, изм. и доп. със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г.  

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 
Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-01-153 от 25.03.2020 г. като в част I, т. 2 след думите “областните 
центрове” се добавя “и на гр. Банско”.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи, 
съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и 
кмета на община Банско.

3. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от 
Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното 
изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето 
на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат 
с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която 
представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в 
национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане 
и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще 
бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и 
непоправими, вреди за живота и здравето на хората.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение
• РД-01-143: въвежда противоепидемични мерки

• РД-01-153: изменя и допълва заповед РД-01-143

• РД-01-167: допълва заповед РД-01-143

• РД-01-188: допълва заповед РД-01-143

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-188 ОТ 09.04.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г. на министъра 
на здравеопазването, изменена и допълнена със Заповед № РД-01-153 
от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г. за въвеждане 
на противоепидемични мерки на територията на Република България, 

считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.
 

На основание чл. 63, ал. 1 и 7 от Закона за здравето и чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Допълвам Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изменена и допълнена 
със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-167 от 
30.03.2020 г., като в т. 7, накрая се добавя “и медицинските специалисти”.

2. Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и 
областните управители, които да уведомят за нея съответно директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и кметовете 
на общини за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените 
мерки.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор
• Т-РД-16-76: временно преустановяване на 

туристически посещения

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ Т-РД-16-76 / 17.03.2020 Г.

На основание чл. 25, ал. 2 и ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 5, 
ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на туризма, приет 
с Постановление № 447 на Министерския съвет от 23.12.2014г. (обн. ДВ. 
бр. 108 от 30 Декември 2014г., поел. изм. и доп. ДВ. бр. 108 от 29 Декември 
2018г.), и във връзка с Решение на Народното събрание за обявяване на 
извънредно положение върху територията на Република България, считано 
от 13 март 2020 до 13 април 2020г., разпространението на болестта COVID-19 
световен мащаб и обявената от Световната здравна организация пандемия 
и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № 
Р-37/26.03.2020г. на министър-председателя на Република България и на 
Експертна работна група за работа в извънредни ситуации, създадена с моя 
Заповед № Т-РД-16-36/03.02. 2020г.

Настоящата заповед се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради 
необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване 
на разпространението на COVID-19 и на други вирусни заболявания с цел 
осигуряване на живота и здравето на туристите и с оглед Заповед № РД-
01-124/13.03.2020г., и Заповед № РД-01-127/16.03.2020г., на Министъра на 
здравеопазването.

НАРЕЖДАМ:

I.  Временно се преустановяват всички туристически посещения в рамките 
на вътрешния туризъм по смисъла на Закона за туризма.

II.  Временно се преустановяват всички организирани входящи туристически 
пътувания и свързани туристически услуги по смисъла на Закона за туризма, 
на територията на Република България.

III. Временно се преустановяват всички организирани изходящи туристичес-
ки пътувания и свързани туристически услуги, по смисъла на Закона за туриз-
ма, на български граждани извън страната.

IV. Временно се преустановяват организираните посещения представлява-
щи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

V.  Започнатите до влизането в сила на тази заповед туристически посеще-
ния по т. I, II и т. III се прекратяват по най-бързия обективно възможен начин.

VI. Временните ограничения по настоящата заповед са в сила до 13 април 
2020г., включително.

Заповедта да се съобщи на министъра на външните работи, министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на 
здравеопазването.

Заповедта да се доведе до знанието на главния секретар и директорите 
на дирекции в Министерството на туризма и до председателите на 
туристическите сдружения вписани в Националния туристически регистър за 
сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на г-жа Ирена 
Георгиева, заместник-министър на туризма и г-н Любен Кънчев, заместник-
министър на туризма.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта
• РД-09-196: преустановяване спортните 

мероприятия в Габрово и Плевен

• РД-09-205: преустановяване спортните 
мероприятия в областите с COVID-19

• РД-09-213: преустановяване на всички 
мероприятия в страната

• РД-09-228: удължаване срока на проекти по 
Национ. програма за младежта (2016-2020 г.)

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-09-196 ОТ 08.03.2020 Г.

за преустановяване на спортните мероприятия в областите 
Габрово и Плевен до второ нареждане

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с 
регистрирането на случаи на COVID-19 на териториите на област Габрово и 
Плевен, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед 
№ Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, 
проведено извънредно заседание на Министерския съвет на 08.03.2020 
г. и Заповеди № РД-01-117/08.03.2020 г. и № РД-01-118/08.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ

I. В областите Габрово и Плевен до второ нареждане да бъде преустановено 
провеждането на спортни мероприятия.

II. На територията на останалите области:

1. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.

2. Забранява се провеждането на спортни мероприятия, в които участват 
деца.

III. Заповедта да се съобщи на всички лицензирани спортни организации и 
техните членове.

IV. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на 
Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра 
на младежта и спорта Стоян Андонов.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта
• РД-09-196: преустановяване спортните 

мероприятия в Габрово и Плевен

• РД-09-205: преустановяване спортните 
мероприятия в областите с COVID-19

• РД-09-213: преустановяване на всички 
мероприятия в страната

• РД-09-228: удължаване срока на проекти по 
Национ. програма за младежта (2016-2020 г.)

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-09-205 ОТ 11.03.2020 Г.

за преустановяване спортните мероприятия в областите 
с потвърдени случаи на коронавирус COVID-19

Ha основание чл. 25, ал. 4 ог Закона за администрацията и във връзка 
с регистрирането на случаи на коронавирус COVID-19 на територията 
на Република България, препоръки на Националния оперативен щаб 
за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на 
Република България, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър- 
председателя на Република България, и Заповед РД-01-122/11.03.2020 г. на 
министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ

I. В областите без потвърдени случаи на коронавирус COVID-19:

1. Провеждането на спортни мероприятия на закрито и открито да 
се ограничи до присъствието на 250 души, като се осигури минимално 
разстояние 1 (един) метър между присъстващите или присъстващите да бъдат 
поставени през едно свободно седящо място. Да се дезинфектират местата за 
провеждане на спортни мероприятия на закрито преди и след мероприятието.

2. При международни спортни мероприятия участници от страни, 
определени като рискови, да са преминали 14-дневна изолация на територията 
на Република България.

II. В областите с потвърдени случаи на коронавирус COVID-19:

1. Провеждането на спортни мероприятия на закрито се преустановява. 
При невъзможност за отлагане или препланиране, по изключение, спортните 
мероприятия на закрито се провеждат без публика.

2. Всички спортни мероприятия на открито се провеждат без публика.

3. Забранява се провеждането на спортни мероприятия, в които участват 
деца.

III. Заповедта да се съобщи на всички лицензирани спортни организации и 
техните членове.

IV. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на 
Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра 
на младежта и спорта Стоян Андонов. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта
• РД-09-196: преустановяване спортните 

мероприятия в Габрово и Плевен

• РД-09-205: преустановяване спортните 
мероприятия в областите с COVID-19

• РД-09-213: преустановяване на всички 
мероприятия в страната

• РД-09-228: удължаване срока на проекти по 
Национ. програма за младежта (2016-2020 г.)

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-09-213 ОТ 13.03.2020 Г.

за преустановяване на всякакъв вид мероприятия 
във всички области на страната до 29.03.2020 г.

Нa основание чл. 25, ал, 4 от Закона за администрацията и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на коронавирус COVID-19 на територията на Република България, обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България и Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването

НАРЕЖДАМ

I. Във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването:

1. Съгласно т. 5 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г на министъра 
на здравеопазването се преустановява до 29.03.2020 г. провеждането 
па всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-
развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, 
симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

2. Съгласно т. 4 от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването се преустановяват до 29.03,2020 г. всякакви групови форми 
на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и 
училищното образование, които се организират и провеждат от физически и 
юридически лица, независимо от правно- организационната им форма,

II. Заповедта да се съобщи на всички лицензирани спортни организации и 
техните членове.

III. Заповедта да бъде публикувана на интернет страницата на 
Министерството на младежта и спорта.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра 
на младежта и спорта Стоян Андонов.



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор
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• РД-09-196: преустановяване спортните 
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Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-09-228 ОТ 24.03.2020 Г.

за удължаване срока на всички проекти, 
финансирани по Национална програма за младежта (2016-2020 г.), 

които са със срок на изпълнение до 31.03.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на коронавирус COVID-19 на територията на Република България, обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България и Заповед РД-01 -124/13.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Удължавам до 30.04.2020 г. срока за изпълнение на проекти, финансирани 
по Национална програма за младежта (2016-2020) г. през 2019 г. и със срок на 
изпълнение на проектни дейности до 31.03.2020 г.

II. Да се уведомят всички заинтересовани страни за настоящата заповед.

III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни 
лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата 
на Министерството на младежта и спорта и на Националната програма за 
младежта.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-министъра на 
младежта и спорта Николай Павлов.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-128 ОТ 16.03.2020 Г.

за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на 
граничните контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка 

чука, Маказа - Нимфея и Илинден - Ексохи

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол 
на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна 
организация пандемия по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно 
заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

НАРЕЖДАМ

1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните 
контролно-пропускателни пунктове Гюешево, Видин, Връшка чука, Маказа - 
Нимфея и Илинден - Ексохи.

2. Директорите на регионални здравни инспекции Кюстендил, Видин, 
Кърджали и Благоевград да обезпечат непрекъснат денонощен режим 
на работа на звената по т. 1, в т. ч. с персонал на регионалните здравни 
инспекции и на държавните и общински лечебни заведения на територията на 
съответната област.

3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична 
полиция” и директорите на регионалните здравни инспекции Кюстендил, 
Видин, Кърджали и Благоевград за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-129 ОТ 16.03.2020 Г.

за определяне на кръга от лица - потвърдени случаи на COVID-19, които 
подлежат на домашна изолация и лечение, както и на подлежащите на 

задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за 
болнична помощ

Ha основание чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с 
разпространението на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, 
причинено от коронавирус 2019- nCoV) в световен мащаб и обявената от 
Световната здравна организация пандемия

НАРЕЖДАМ

1. На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи 
на COVID-19:

а) асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени 
епидемиологични проучвания);

б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 38°С, кашлица, 
неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, 
като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. 
объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или 
имунокомпрометиращи състояния и др.

2. На задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за 
болнична помощ на територията на съответната област подлежат следните 
потвърдени случаи COVID-19:

а) възрастни лица > 60 г., независимо от клиничното протичане на 
заболяването;

б) лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи 
състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;

в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, 
появата на храчки или хемоптое;

г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, 
независимо от клиничното протичане на заболяването.

3. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят за нея всички лечебни заведения на 
територията на съответната област.

4. Тази заповед отменя Заповед № РД-01-96/20.02.2020 г. на министъра на 
здравеопазването.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и ресорните заместник-министри на 
здравеопазването.
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-130 ОТ 17.03.2020 Г.

за поставяне под задължителна карантина на български граждани и 
граждани на други държави с пребиваване на територията на Република 

България и членовете на техните семейства
 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести 
и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
за извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, 
създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на 
Република България

НАРЕЖДАМ:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, 
дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република 
България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската 
народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република 
Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал. 
Демократична социалистическа република Шри Ланка. Кралство Испания. 
Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна 
Ирландия. Франция, Федерална република Германия. Кралство Нидерландия 
и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на 
друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с 
предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, 
посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, 
пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване 
в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на 
престой на територията на Република България, водачите се поставят под 
карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази 
заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е 
съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се 
прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2. За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български 
граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на 
територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка - 
влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните 
стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето 
на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

2. Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 
14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски 
листи.

3. Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 
14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято 
територия са карантинирани.

4. Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от 
лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен 
договор за оказване на медицинска помощ.

5. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно 
актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните 
здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване 
и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт 
със заболялото лице.

6. Всички лица по т. 1 и 5, поставени под карантина са длъжни да не 
напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще 
пребивават за посочения в предписанието срок.

7. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят 
симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината 
се преустановява.

продължава на следваща страница  →
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ЗАПОВЕД № РД-01-130 от 17.03.2020 г.  -  продължение

8. При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за 
случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си 
лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със 
съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания 
според случая.

9. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предават на съответната друга регионална 
здравна инспекция данни за карантинираните лица, които ще пребивават на 
нейна територия.

10. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна 
поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица 
от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и 
издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, 
управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за 
настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

11. Незабавно след издаване на предписанието по т. 1 или по т. 5 
регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините 
в съответната област, както и директорите на областните дирекции на 
Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни 
условия на територията на съответната област с цел осъществяване на 
контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

12. Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на 
всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и 
крайна дата на карантината.

13. Утвърждавам образец на предписание по т. 1 и 5, съгласно 
приложението.

14. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят кметовете на общините, директорите на 
областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и лечебните 
заведения на територията на съответната област.

15. Заповедта да се съобщи и на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията за сведение и осъществяване на 
контрол за изпълнение на мерките пот. 1.1. и 1.2.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 
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• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина
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борба с COVID-19
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Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-136 ОТ 18.03.2020 Г.

за разкриване на временни звена за граничен здравен контрол на 
граничните контролно-пропускателни пунктове Силистра - Кълъраш 

и Дуранкулак - Вама Веке
 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 4, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол 
на Република България и във връзка с обявената от Световната здравна 
организация пандемия по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно 
заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

НАРЕЖДАМ

1. Разкривам временни звена за граничен здравен контрол на граничните 
контролно-пропускателни пунктове Силистра - Кълъраш и Дуранкулак - Вама 
Веке.

2. Директорите на регионални здравни инспекции Силистра и Добрич да 
обезпечат непрекъснат денонощен режим на работа на звената по т. 1, в т. ч. 
с персонал на регионалните здравни инспекции и на държавните и общински 
лечебни заведения на територията на съответната област.

3. Заповедта да се съобщи на директора на Главна дирекция „Гранична 
полиция” и директорите на регионалните здравни инспекции Силистра и 
Добрич за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор.
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-150 ОТ 25.03.2020 Г.

за въвеждане на задължителна регистрация, съобщаване и отчет на 
COVID-19 по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, 

съобщаване и отчет на заразните болести
 

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 29 от Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

НАРЕЖДАМ

1. Въвежда се задължителна регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19 
по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 
отчет на заразните болести.

2. Всеки случай на COVID-19, съгласно дефиницията за случай, посочена в 
Приложение № 1, се съобщава по реда на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

3. Ежедневно регионалните здравни инспекции подават обобщена 
информация в Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА), съгласно чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

4. Националния център по обществено здраве и анализи обработва 
информацията по т. 1, обобщава и изпраща ежедневна и седмична сигнална 
информация съгласно чл. 22 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за 
регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

5. Регионалната здравна инспекция, на територията на която е открит 
случай на COVID-19 предприема действия по проучване на заболелия, 
изолация и хоспитализация по преценка, определяне на неговите контактни 
лица и създаване на организация за тяхното лабораторно изследване, 
въвеждане и контролиране на противоепидемични мерки в огнището и 
лечебните заведения.

6. Регионалните здравни инспекции всеки понеделник до 10 ч. изпращат 
в Министерство на здравеопазването и в Националния център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) обобщена информация, съгласно Приложение № 
2 за потвърдени случаи на COVID-19 за предходната седмица за докладване в 
Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм.

7. Лабораторно потвърждение за COVID-19 се извършва в определените за 
целта лаборатории в лечебни и здравни заведения, съгласно Приложение № 3.

8. За резултатите от проведените лабораторни изследвания за COVID-19 
лечебните и здравни заведения по т. 7 уведомяват в срок до 24 часа 
регионалната здравна инспекция или лечебното заведение, изпратило 
клиничните проби за изследване по телефон, факс или електронна поща и с 
Бързо известие, при първа възможност.

9. При положителен резултат за COVID-19 регионалната здравна инспекция 
информира незабавно Министерство на здравеопазването.

10. Отменя се Заповед № РД-01-46/03.02.2020 г., изменена със Заповед № 
РД-01-103 от 27.02.2020 г.

11. Заповедта е в сила до изричната й отмяна.

Контролът по изпълнението на заповедта по т. 3, 5, 6 и 9 възлагам на 
директорите на регионалните здравни инспекции, по т. 4 на директора на 
НЦОЗА и по т. 7 и 8 на директорите на регионалните Здравни инспекции и 
НЦЗПБ.

Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, НЦОЗА и НЦЗПБ и на ръководителите на лечебните заведения за 
сведение и изпълнение.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3
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Приложение № 1

 ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА COVID-19

За целите на надзора на COVID-19

(Дефинициите се основават на информацията, налична към момента и 
може да се изменят в резултат на събиране на нова информация).

Случай със съмнение за нов коронавирус, изискващ лабораторно 
изследване

(Възможен случай)

А. Болен с остра респираторна инфекция (внезапна поява на един от 
следните симптоми: кашлица, повишена телесна температура, затруднено 
дишане) И без друга етиологична причина, която напълно да обясни 
клиничната картина

И

В рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните 
епидемиологични критерии:

• близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19

ИЛИ

• анамнеза за пътуване в области с настоящо предаване на COVID-19*

Б. Болен с тежка остра респираторна инфекция (повишена телесна 
температура и поне един симптом на респираторно заболяване (напр. 
кашлица, затруднено дишане) И необходимост от хоспитализация И без друга 
етиологична причина, която напълно да обясни клиничната картина

Близкият контакт се определя като:

• съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;

• директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);

• директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациент с COVID-19 
(напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички 
с голи ръце);

• директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 
метра и продължителност над 15 мин.;

• престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая 
за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 
метра;

• здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с 
COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент 
с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално 
нарушена цялост на личните превозни средства;

• пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички 
посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на 
екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелия (ако тежестта 
на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за 
по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или 
всички пътници в самолета).

За епидемиологична връзка може да се приемат 14 дни преди или 14 дни 
след появата на оплаквания.

* Държави с местно предаване на SARS-CoV-2: континентален Китай 
(всички провинции), Ислямска република Иран, Република Корея, Бангладеш, 
Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република 
Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство 
Испания, Италия, Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия, 
Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и 
Швейцария

Вероятен случай

Съмнителен случай, за който тестването за SARS-CoV-2 е неубедително или 
тестването за коронавируси е с положителен резултат.

Потвърден случай

Случай с лабораторно потвърдена инфекция с COVID-19, независимо от 
клиничните симптоми.
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Приложение № 2

Приложение № 3

 Лечебни и здравни заведения за провеждане на лабораторно 
изследване и потвърждение на COVID-19

1. Национална референтна лаборатория “Грип и остри респираторни 
заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести;

2. “Многопрофилна болница за активно лечение - София” в структурата на 
Военномедицинска академия;

3. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД, гр. Варна;

4. УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” ЕАД, гр. Стара Загора;

5. Самостоятелна медико-диагностична лаборатория “Лина”, гр. Бургас.
клиничните симптоми.
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• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-141 ОТ 20.03.2020 Г.

за забрана на износа на лекарства на хининова основа до второ 
нареждане с цел задоволяване нуждите на българския пазар, във 

връзка с обявената от Световната здравна организация пандемия и 
във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-19 на територията на страната
 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 
13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България за извънредно 
положение

НАРЕЖДАМ:

1. Забранява износа на лекарства на хининова основа до второ нареждане 
с цел задоволяване нуждите на българския пазар, във връзка с обявената от 
Световната здравна организация пандемия и във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната.

2. Заповедта да се съобщи на изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по лекарствата.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Жени Начева - 
заместник министър.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-151 ОТ 25.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и 
допълнена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-
262/16.09.2019 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-
01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № 

РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № 
РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-

01-50/07.02.2020 г. и Заповед № РД-01-92/17.02.2020 г.
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 266а, ал. 2 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 16, ал. 4 и 6 от 
Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за 
употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти 
за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, 
промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 
266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и във 
връзка с писмо с вх. № 20-17-46/12.03.2020 г. от УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, 
Пловдив, становище с вх. № 20-17-46/23.03.2020 г. от Изпълнителната агенция 
по лекарствата и становище с вх. 20-17-46/23.03.2020 г. от Експертния съвет 
по медицинската специалност „Ревматология”

НАРЕЖДАМ:

I. В Приложението „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, 
ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” към 
Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.2019 г., Заповед 
№ РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед 
№ РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № 
РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-
01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-01-50/07.02.2020 г. и Заповед № РД-01-
92/17.02.2020 г. се създава ред с № 72:

 

 

 

 

№ АТС код

Международно 
непатентно 

наименование, 
към което 

принадлежи 
продуктът (INN)

Лекарствена 
форма и 

количество 
на активното 

вещество

Заболяване 
по междуна-
роден код на 

заболява-
нията

Допълнителна 
информация

72 Р01ВА01 Chloroquine
250 mg film- 

coated tablets
Съгласно РУ

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 
Министерството на здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-157 ОТ 26.03.2020 Г. 

за допускане на предварително изпълнение

На основание чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 74 от Административнопроце-
суалния кодекс

НАРЕЖДАМ:
1. Допускам предварително изпълнение на:

1.1. Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Зацрвед № РД-01-
131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-
144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03,2020 г. на Министъра на 
здравеопазването;

1.2. Заповед № РД-01-127 от 16.03.2020 г., изм.- и доп. със Заповед № РД-01-
133 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 от 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-
149 от 25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-152 от 25.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването;

1.3. Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020.Г.;

1.4. Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
140 от 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.5. Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., доп. със Заповед № РД-01-135 от 
18.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.6. Заповед № РД-01-138 от 19.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
145 от 22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.7. Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-
153 от 25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването;

1.8. Заповед № РД-01-150 от 26.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването. Мотиви за допуснатото предварително изпълнение:

Заповедите по т. 1.1-1.8. са издадени на основание чл. 63 от Закона за 
здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана 
с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното 
с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България 
извънредно положение (обн. ДВ, бр. 22 от 13.03.2020 г.).

C0VID-19 е инфекциозно заболяване, причинено от новооткрит коронавирус, 
неизвестен преди декември 2019 г. В края на януари 2020 г., в съответствие 
с разпоредбите на Международните здравни правила, Световната здравна 
организация обяви заболяването COVID-19 за спешност за общественото 
здраве от международно значение. Впоследствие, поради повсеместно 
разпространение на заболяването в световен мащаб и засягането на голям 
брой хора, COVID-19 е обявено за пандемия.

От началото на 2020 г. до 25 март 2020 г. в света са съобщени повече от 
417 000 случая с COVID-19 в повече от 150 държави. До момента в страните от 
Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и Обединеното 
Кралство Великобритания и Северна Ирландия са съобщени 204 930 случая 
на заразени с COVID- 19 и 11 810 смъртни случая. Броят на случаите в тези 
страни рязко нараства и е съизмерим с наблюдаваното разпространение-в 
най-засегнатите държави до момента - провинция Хубей, Китай в края на 
януари и началото на февруари и в Италия в края’на февруари и началото 
на март 2020 г. На база на данните, публикувани регулярно от Европейската 
комисия, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и

Световна здравна организация, ежедневно европейският център извършва 
оценка на риска от повсеместно разпространение на COVID-19 в Европейския 
съюз/Европейското икономическо пространство и Обединеното Кралство 
Великобритания и Северна Ирландия. За Следващите седмици рискът се 
определя като умерен, само ако се приложат незабавно строги ефективни 
противоепидемични мерки в отделните държави-членки.

С посочените заповеди се въвеждат, неотложни противоепидемични мерки 
с цел осигуряване на живота и защита на здравето на гражданите. Мерките по 
тези заповеди и разпореденото предварително изпълнение се предприемат 
с цел ограничаване на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана в общественото здраве в национален и 
световен мащаб. Това обосновава характера им на мерки от изключително 
висок обществен интерес.

Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на 
изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на 
значителни или трудно поправими, включително и непоправими, вреди за 
живота и здравето на хората.

2. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на 
здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-159 ОТ 27.03.2020 Г.

за определяне на лечебни заведения за болнична помощ за активно 
лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и 

наблюдение на пациенти с COVID-19

На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 - 3 и чл. 63, ал. 1, 3, 5 и 7 от Закона за здравето, 
чл. 94, ал. 1 и 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 73 от АПК и във връзка 
с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание на Република България извънредно положение 
и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № 
Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

1. Определям лечебни заведения за болнична помощ за активно лечение 
и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на 
пациенти с COVID-19, както следва:

а) лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние - 
лечебните заведения и съответните структури в тях, съгласно приложение № 1;

б) лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в състояние, нуждаещо се 
от интензивно лечение - лечебните заведения и съответните структури в тях, 
съгласно приложение № 2.

2. Медицинският персонал в лечебните заведения за болнична помощ 
по т. 1 следва да бъде осигурен с лични предпазни средства и да спазва 
стриктно въведените в страната и в лечебното заведение хигиенни и 
противоепидемични мерки.

3. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ по т. 1 да 
осигурят прилагането на настоящата заповед, в това число при възможност 
да предприемат действия за изпълнение на препоръчителните изисквания по 
приложения № 3 и № 4, включително и чрез взаимодействие с други лечебни 
заведения.

4. Директорите на регионалните здравни инспекции да осъществяват 
съдействие и контрол по прилагането на настоящата заповед.

5. Лечебните заведения за болнична помощ по т. 1 да предприемат действия 
при възможност с оглед сключване на анекси към договорите с НЗОК за 
изпълнение на КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни 
и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения”, в сила до 
овладяване на епидемичната обстановка, при условия и по ред, определени от 
Надзорния съвет на НЗОК.

6. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции и 
ръководителите на лечебните заведения по т. 1.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, 
главен държавен здравен инспектор и на Жени Начева - заместник министър.

Приложение 1  (сайт на Министерство на Здравеопазването) 
Структура за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти

Приложение 2  (сайт на Министерство на Здравеопазването) 
Структура за интензивно лечение ОАИЛ/КАИЛ

Приложение 3 
Препоръчителни Изисквания за разкриване на инфекциозна структура

Приложение 4 
Препоръчителни Изисквания за интензивно лечение

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/prilozhenie__1__struktura_za_lechenie_i_nabliudenie_na_neuslozhneni_sluchai-2703-1730.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/prilozhenie__1__struktura_za_lechenie_i_nabliudenie_na_neuslozhneni_sluchai-2703-1730.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/prilozhenie_2_-_struktura_za_intenzivno_lechenie_oail-kail-2703-1730.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/27/prilozhenie_2_-_struktura_za_intenzivno_lechenie_oail-kail-2703-1730.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Препоръчителни Изисквания за разкриване на инфекциозна структура 

Структура за приемане на неусложнени случаи на COVID-19

Съгласно Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на 
медицински стандарт “Инфекциозни болести”

Здравни изисквания

Инфекциозна клиника/отделение

1. Инфекциозните клиники/отделения се разкриват в самостоятелни сгради 
с осигурено пречистване на отпадъчните води преди заустване в общата 
канализационна мрежа.

2. При невъзможност за осигуряване на самостоятелна сграда и при 
доказана необходимост с разрешение на главния държавен здравен 
инспектор се допуска разкриване на инфекциозна клиника/отделение в обща 
сграда с други отделения при спазване на следните условия:

2.1. Осигуряване на самостоятелен подход и отделни входове за приемане и 
изписване на инфекциозно болните.

2.2. Пълна изолация на стълбища, асансьори, вентилационни и 
канализационни инсталации, складове и спомагателни помещения от 
останалите отделения.

2.3. Осигуряване на самостоятелни помещения за хранене и детска млечна 
кухня с измиване и дезинфекция на съдовете на място.

2.4. Осигуряване на отделен санитарен пропусник за персонала.

2.5. Осигуряване на самостоятелно изпиране и химиотермодезинфекция на 
бельо и постелъчен инвентар в отделението.

2.6. Осигуряване изгаряне на всички твърди болнични отпадъци от 
отделението.

2.7. Осигуряване пречистване на отпадъчните води.

Клиниката/отделението по инфекциозни болести се състои от болнични 
стаи, диагностични кабинети, манипулационни зали и помощни помещения.

1. Броят на болничните легла не може да бъде по-малък от 10-30. 
Оптималният брой легла в една болнична стая е 2 до 3.

2. Работните помещения отговарят на съответните строителни изисквания, 
както и на изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, 
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на 
лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални 
грижи.

3. Стаи за почивка на персонала.

4. В инфекциозна клиника/отделение броят на интензивните легла е до 6% 
от общия брой на леглата.

5. В инфекциозна клиника/отделение задължително трябва да има минимум 
два Мелцерови боксове, позволяващи изолиране на пациентите с висок 
контагиозен индекс и особено опасни инфекции (ООИ).

Оборудване

Оборудване за диагностика и лечение на пациенти с различни инфекциозни 
заболявания, както и за овладяване критични нарушения в жизненоважните 
функции на пациентите:

1. Инфузионни помпи като за клиника/отделение - 5-10 броя.

2. ЕКГ монитори с измерване на неинвазивно артериално налягане, SpО2, 
температура, с регистриращо устройство за основните показатели като за 
клиника/отделение от второ ниво - 3-6 броя.
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3. Бактерицидни лампи в болничните стаи и манипулационната (не е 
задължително).

4. Игли, абокати и спринцовки за еднократна употреба, инфузионни системи, 
системи за хемотрансфузи, венозни катетри.

5. Затворени системи за вземане на кръв, стерилни тампони, контейнери и 
транспортни среди за биологичен материал.

6. Еднократни игли за извършване на спинална пункция.

7. Термометри, шпатули, стетоскоп, сфигмоманометър, чукче за рефлекси, 
теглилка.

8. Маски, ръкавици, изолационни престилки, калцуни, лични предпазни 
средства за обслужване на болни с ООИ.

9. Превързочни материали и консумативи за обработка на лигавични и 
кожни повърхности при покривни инфекции.

10. Уринарни катетри, назогастрални сонди, катетри за извършване на 
чревен лаваж.

11. Хладилник за съхранение на биопродукти.

12. Спешен шкаф с животоспасяващи лекарствени продукти.

13. Стерилизатор.

14. Теглилки за деца и възрастни.

15. Кислородни маски, Амбу, кислородна бутилка, чанта с набор от 
лекарствени продукти и пособия за интубация, помпа за аспирация.

16. Система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес 
при спонтанно дишане.

17. Дефибрилатор.

18. Портативен рентгенов апарат.

19. Ехографски апарат.

 

Лечебното заведение за болнична помощ, в което има разкрита 
инфекциозна клиника, трябва да разполага на територията си и със:

1. Клинична лаборатория

2. Рентгенов апарат за графия, както и КАТ или МРТ (собствени на 
болницата или по договор на територията на населеното място, с осигурен 
достъп за болницата 24 часа в денонощието);

3. Болницата трябва да разполага с осигурен достъп до микробиологична 
лаборатория – в структурата си или по договор.

4. Вирусологична, патоморфологична, имунологична и имунохистохимична 
лаборатория, а също и клинична патология (собствени на болницата или по 
договор на територията на населеното място).

Персонал

Минимален брой специалисти - 1-6.

Минимален брой лекари - 2-6.

Документация

1. История на заболяването, съдържаща всички задължителни елементи, 
съгласно изискванията на МЗ и НЗОК. В нея задължително се вписват 
анамнезата, епидемиологичната анамнеза, статусът при приемането и 
ежедневно се отразяват динамичните промени в статуса (декурзус) и 
почасово за пациентите, при които се провежда интензивно лечение, 
извършените консултации и проведените инвазивни диагностични 
манипулации. В пациентското досие се отразяват и данните от контролните 
прегледи.
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2. Лист за интензивно наблюдение за пациентите, при които се провежда 
интензивно лечение, с отразяване на следните показатели: температура, 
сърдечна дейност, дихателна честота, стойности на артериалното кръвно 
налягане и обема на диурезата. В листа за интензивно наблюдение се нанасят 
и всички прилагани лекарствени продукти по часове.

3. Фиш за микробиологично изследване, в който задължително се вписват 
трите имена на пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на биологичния 
материал, изпратен за изследване, наличие или липса на предварително 
приложено антибиотично лечение.

4. Фиш за вирусологично изследване, в който задължително се вписват 
трите имена на пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, вида на биологичния 
материал, изпратен за изследване.

5. Фиш за серологично изследване, в който задължително се вписват трите 
имена на пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на биологичния материал, 
изпратен за изследване, класът на специфичните антитела, които се търсят, и 
поредността на изследването.

6. Фиш за информирано съгласие при извършване на инвазивни 
диагностични процедури.

7. Бързо известие - учетна форма Б.58, което се попълва съгласно 
нормативните изисквания.

8. Журнал за регистрация на изпратените в РИОКОЗ бързи известия.

9. Журнал за регистрация на изследвания на биологичен материал за 
наличие на етиологични агенти и/или специфични антитела, изпратени във 
външни лаборатории.

10. Журнал за регистрация на инфекциите, свързани с медицинското 
обслужване.

11. Журнал за регистрация на извършените контролни прегледи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Препоръчителни Изисквания за интензивно лечение

1. Специфични изисквания към специализирана структура за интензивно 
лечение:

а) всяка специализирана структура за интензивно лечение е разположена 
на обособена територия в лечебното заведение за болнична помощ;

б) специализираната структура за интензивно лечение е с “ограничен 
достъп”, режимът на който се определя от началника на тази структура;

в) в специализираната структура за интензивно лечение не се допуска 
смесване на потоците “чисто/мръсно”;

г) към и от специализираната структура за интензивно лечение се осигурява 
приоритетен достъп от или до структури на болницата, свързани с нейната 
дейност – спешно приемно отделение, операционен блок, лабораторни звена и 
др.;

д) общата площ на структура за интензивно лечение е най-малко 2,5 пъти 
по-голяма от площта, заета от местата за провеждане на интензивно лечение 
(интензивни легла), включително и принадлежащата площ към тях;

е) площта на единична стая (с едно място за провеждане на интензивно 
лечение) не е по-малка от 18 кв. м;

ж) площта, принадлежаща към едно място за провеждане на интензивно 
лечение в общо помещение, не е по-малка от 10 кв. м;

з) всички помещения, в които са разположени места за провеждане на 
интензивно лечение, са с пряка дневна светлина.

2. Задължителните служебни помещения в специализирана структура за 
интензивно лечение са:

а) манипулационно помещение - оборудвано с рафтове и шкафове за 
медикаменти, консумативи, стерилни и нестерилни материали, плотове за 
подготовка на медикаменти и консумативи с адекватно осветление;

б) кухненски бокс;

в) помещение за апарати (апаратна стая), в което се разполага апаратура 
(монитори, респиратори и др.), която е в готовност да бъде веднага използвана 
при възникване на необходимост;

г) складови помещения: в тях се съхраняват материали, консумативи, 
лекарствени продукти и др., осигуряващи автономна работа, на 
специализираната структура за интензивно, лечение, т. е. без снабдяване от 
централните складове на лечебното заведение за болнична помощ най-малко 
за 72 часа;

д) помещение (помещения) за обработка на материали, което позволява 
технологично разделна обработка на “чисти материали” и “мръсни материали”;

е) помещение за почивка на персонала;

ж) помещение за прием на близките на пациентите;

з) тоалетни възли отделно за персонал и пациенти;

и) съблекални за персонала.

3. Задължителни инсталации и съоръжения в специализирана структура за 
интензивно” лечение са:

а) електрозахранване c двойно осигуряване (аварийно захранване с 
генератор);

б) аспирационна система;

в) инсталация за сгъстен въздух и кислород;

г) водоснабдяване и канализация с разчет една мивка във всяка обособена 
зала с места за провеждане на интензивно лечение;

д) при всяка мивка в специализирана структура за интензивно лечение 
трябва има условия и за дезинфекция на ръце.

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

Приложение № 4  -  продължение

Задължително оборудване в специализирана структура 
за интензивно лечение:

1. Задължително оборудване с разчет за всяко място за интензивно 
лечение:

а) монитор (мониторен модул) за ЕКГ, пулс и пулсоксиметрия;

б) апарат за измерване на системни артериални налягания;

в) система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при 
спонтанно дишане;

г) система за поддържане на аспирационни дренажи.

2. Задължително оборудване с разчет за общо ползване в специализирана 
структура за интензивно лечение:

а) апаратура за изкуствена белодробна вентилация (респиратори) - броят на 
респираторите трябва да бъде не по-малко от две трети от броя на леглата в 
структурата за интензивно лечение;

б) инфузионна техника (перфузори, инфузомати) с разчет да се провеждат 
едновременно по две до три постоянни интравенозни инфузии на един 
пациент;

в) дефибрилатор във всяко обособено помещение (зала) за интензивно 
лечение;

г) мобилен рентгенов апарат - собствен или на разположение на 
специализираната структура за интензивно лечение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-164 ОТ 27.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и 
допълнена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-
262/16.09.2019 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-
01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № 

РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № 
РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-
01-50/07.02.2020 г., Заповед № РД-01-92/17.02.2020 г. и Заповед № РД-

01-151/25.03.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 266а, ал. 2 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 16, ал. 4 и 6 от 
Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за 
употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти 
за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, 
промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по 
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
и във връзка с писма с вх. № 20-17-38/12.02.2020 г. от Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД и вх. № 
33-УМБАЛ-63/26.02.2020 г. от Университетска многопрофилна болница 
за активно лечение „Света Анна” - София АД, становища с вх. № 20-17-
38/28.02.2020 г. и № 33-УМБАЛ-63/24.03.2020 г. от Изпълнителната агенция 
по лекарствата и становища с вх. № 20-17-38/11.03.2020 г. от Експертния 
съвет по медицинската специалност „Инфекциозни болести” и вх. № ЗЗ-
УМБАЛ-63/17.03.2020 г. от Експертния съвет по медицинската специалност 
“Кардиология”

НАРЕЖДАМ

I. В Приложението “Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, 
ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” към 
Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.2019 г., Заповед 
№ РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед 
№ РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № 
РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-

01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-01-50/07.02.2020 г., Заповед № РД-01-
92/17.02.2020 г. и Заповед № РД-01-151/25.03.2020 г. се създават редове с № 
73 - 76:

№ АТС код

Международно 
непатентно 

наименование, 
към което 

принадлежи 
продуктът (INN)

Лекарствена 
форма и 

количество 
на активното 

вещество

Заболяване 
по междуна-
роден код на 

заболява-
нията

Допълнителна 
информация

73 J05AX08 Raltegravir
25 mg chewable 

tablets
В24

74 J05AX08 Raltegravir
100 mg chewable 

tablets
В24

75 J05AX08 Raltegravir
100 mg granules 

for oral 
suspension

В24

76 N07XX08 Tafamidis
61 mg soft 
capsules

E85.2; E85.4

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 
Министерството на здравеопазването.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-165 ОТ 27.03.2020 Г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-129 от 16.03.2020 г. 
на министъра на здравеопазването за определяне на кръга от лица - 

потвърдени случаи на COVID-19, които подлежат на домашна изолация 
и лечение, както и на подлежащите на задължителна изолация и 

хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ

На основание чл. 61, ал. 2 и чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от 
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 
територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България за извънредно положение и препоръка на 
Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на 
министър-председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г., както следва:

1. В т. 1 думите “домашна изолация” се заменят със “задължителна 
домашна изолация (карантина)”, а след думата “лечение” се добавя “за срок от 
28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване”.

2. Създава се т. 2а:

“2а. Лицата по т. 2 се поставят в задължителна домашна изолация 
(карантина) за срок от 28 дни, считано от датата на дехоспитализация”.

II. На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от 
Административнопроцесуалния кодекс разпореждам предварителното 
изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето 
на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат 
с цел ограничаване разпространението на епидемията от COVID-19, която 
представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в 
национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане 
и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще 
бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и 
непоправими, вреди за живота и здравето на хората.

III. Заповедта да се съобщи на директорите на регионалните здравни 
инспекции, които да уведомят за нея всички лечебни заведения на 
територията на съответната област.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ РД-01-184 ОТ 06.04.2020 Г.
за въвеждане в експлоатация на 

Национална електронна система за борба с COVID-19

 

На основание чл. 63 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, 
съобщаване и отчет на заразните болести, във връзка с усложняващата 
се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на 
територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Министерство на здравеопазването въвежда в експлоатация Национална 
информационна система за борба с COVID-19, която осигурява централизирано 
управление и съхранение на информация за всички диагностицирани и 
карантинирани лица и предоставя функционално обезпечение на всички 
компетентни институции, свързани с борбата с COVID-19. Националната 
информационна система се състои от следните модули:

а) Информационен уеб портал за граждани с актуална информация за 
епидемичната обстановка в страната;

б) Мобилно приложение за граждани, в което гражданите могат да 
отразяват здравния си статус. Приложението поддържа нотификация 
към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното 
състояние на лицата;

в) Регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и 
лечение и потвърдени случаи на COVID-19 за централизирано управление и 
съхранение на информация;

г) Софтуер за прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта от 
COVID-19 и епидемичната обстановка в страната, свързана със заболяването;

д) Географски карти за визуализации на броя на карантинираните, 
заболелите, починалите и оздравелите лица.

2. Достъп до информацията по т. 1, букви „а” и „б“ имат всички граждани.

3. Достъп до информацията по т. 1, буква „в” имат регионалните здравни 
инспекции (РЗИ), органите на Министерство на вътрешните работи, 
общопрактикуващите лекари, лечебни заведения за болнична помощ, 
лабораториите, извършващи лабораторно изследване и потвърждение на 
COVID-19, общините и Националния осигурителен институт.

4. Достъп до информацията по т. 1, букви „г” и „д“ имат Министерство на 
здравеопазването и Националния оперативен щаб за борба с COVID-19.

5. Достъпът на лицата по т. 3 и 4 до информацията в Националната 
информационна система за борба с COVID-19 се осъществява посредством 
КЕП - квалифициран електронен подпис, след предварителна регистрация.

6. Регионалните здравни инспекции ежедневно въвеждат данните за всички 
диагностицирани и карантинирани лица в регистъра по т. 1, буква „в” съгласно 
предписанията за поставяне под карантина, издадени на тяхната територия.

7. За всяко диагностицирано и карантинирано лице в регистъра по т. 6 
се въвеждат телефон за връзка, място за поставяне под карантина или 
домашна изолация, начална и крайна дата на карантината, собствено, бащино 
и фамилно име, пол, гражданство, възраст, единен граждански номер (личен 
номер на чужденец или номер на документ за самоличност);

8. Органите на МВР имат достъп до данните за диагностицираните и 
карантинирани лица и издадените предписания от РЗИ, при изпълнение на 
функциите им по осъществяване на контрол за спазване на предписаната 
карантина. Достъпът се предоставя на следните структури на МВР:

а) главните дирекции на МВР;

б) Столичната дирекция на МВР и областните дирекции на МВР;

в) дирекция „Комуникационни и информационни системи“;

г) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

9. Информационната система по т. 1 изпраща на общопрактикуващите 
лекари автоматично генерирано съобщение по електронна поща относно 
диагностицираните и карантинирани лица от пациентската им листа с 
цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при 
необходимост. 

продължава на следваща страница  →
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Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти
• РД-01-128: разкриване на временни звена за 

граничен и здравен контрол

• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол

• РД-01-150: регистрация на заразените

• РД-01-141: забрана за износ на лекарства на 
хнинова оснвова

• РД-01-151: включване на лекарства

• РД-01-157: предварително изпълнение на 
8 броя заповеди

• РД-01-159: определяне на лечебни заведения

• РД-01-164: включване на лекарства

• РД-01-165: изменя и допълва заповед РД-01-129

• РД-01-184: Национална електронна система за 
борба с COVID-19

• РД-01-185: включване на лекарства

Мерки към жителите на гр. София

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № РД-01-184 от 06.04.2020 г.  -  продължение

10. Лечебните заведения за болнична помощ ежедневно въвеждат 
медицинската информация за лицата в регистъра по т. 1, буква „в”, за които 
са отговорни и проследяват състоянието им свързано с COVID-19 (дата на 
постъпване в лечебно заведение, състояние на болния, клинично протичане, 
необходимост от интензивно лечение, провеждане на дихателна реанимация, 
придружаващи заболявалия, изход от заболяването и др.).

11. Лабораториите въвеждат резултатите от тестове на лица за COVID-19 
(вид на изследването, резултат от изследването, лекар/лаборант, лични данни 
и др.).

12. Общините имат достъп до данните за лицата по т.1, буква „в”, 
диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни условия на 
територията на съответната община (лични данни и адрес на карантиниране) 
при изпълнение на функциите им по осъществяване на контрол за спазване на 
предписаната карантина.

13. Националния осигурителен институт има достъп до данните за лицата 
по т. 1, буква „в”, диагностицирани с COVID-19 и карантинирани в домашни 
условия (лични дянни и адрес на карантиниране) при изпълнение на 
функциите си по осъществяване на контрол за издадените болнични листове 
за временна неработоспособност.

14.  С цел проследяване на епидемичната обстановката в страната и 
извършване на прогнозни анализи за развитие на заболеваемостта, данните 
в информационната система по т. 1 се поддържат актуални, като ежедневно 
се въвеждат всички нови и се редактират съществуващите (при настъпили 
промени) данни за диагностицираните и карантинирани лица.

15.  На основание чл. 60, ал. 1 във връзка с чл. 74 от Административно-
процесуалния кодекс разпореждам предварителното изпълнение на 
заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. 
Мерките, посочени в настоящата заповед, се предприемат с цел ограничаване 
разпространението на епидемията от COVID-19, която представлява тежка 
извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален 
и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от 
всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще 

бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и 
непоправими, вреди за живота и здравето на хората.
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• РД-01-129: определя кръг от лица подлежащи на 
домашна, задълж. изолация или хоспитализация

• РД-01-130: поставяне под карантина

• РД-01-136: разкриване на врменни звена 
граничен контрол
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-185  ОТ 07.04.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и 
допълнена със Заповед № РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-
262/16.09.2019 г., Заповед № РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-
01-303/28.10.2019 г., Заповед № РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № 

РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № 
РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-

01-50/07.02.2020 г., Заповед № РД-01-92/17.02.2020 г., Заповед № РД-
01-151/25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-164/27.03.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 266а, ал. 2 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, чл. 16, ал. 4 и 6 от 
Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за 
употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти 
за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, 
промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по 
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина 
и във връзка с писма с вх. № 33-18-18/28.02.2020 г. от Университетска 
многопрофилна болница за активно лечение „Александровска” ЕАД и вх. № 
33-15-8/11.02.2020 г. от Университетска многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Екатерина”, становища с вх. № 33-18-18/11.03.2020 г. и № 33-
15-8/31.03.2020 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата и становища 
с вх. № 33-08-24/28.03.2020 г. от Експертния съвет по медицинската 
специалност „Клинична алергология” и вх. № 33-15-8/13.03.2020 г. от 
Експертния съвет по медицинската специалност „Нефрология”

НАРЕЖДАМ

I. В Приложението „Списък на лекарствените продукти по чл. 266а, 
ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина” към 
Заповед № РД-01-200/09.07.2019 г., изменена и допълнена със Заповед 
№ РД-01-247/23.08.2019 г., Заповед № РД-01-262/16.09.2019 г., Заповед 
№ РД-01-282/08.10.2019 г., Заповед № РД-01-303/28.10.2019 г., Заповед 
№ РД-01-334/22.11.2019 г., Заповед № РД-01-341/27.11.2019 г., Заповед № 
РД-01-365/10.12.2019 г., Заповед № РД-01-6/09.01.2020 г., Заповед № РД-
01-48/05.02.2020 г., Заповед № РД-01-50/07.02.2020 г., Заповед № РД-01-

92/17.02.2020 г., Заповед № РД-01-151/25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-
164/27.03.2020 г. се създават редове с № 77 - 80:

№ АТС код

Международно 
непатентно 

наименование, 
към което 

принадлежи 
продуктът (INN)

Лекарствена 
форма и 

количество 
на активното 

вещество

Заболяване 
по междуна-
роден код на 

заболява- 
нията

Допълни-телна 
информация

77 В06АС05 Lanadelumab
300 mg/2 ml 
solution for 

injection
D84.1

Включително 
наследствен 
ангиоедем

78 B05ZB Hemofiltrates

 Potassium 
solution for 

haemofiltration 
2 mmol/l

N17.0; N17.1; 
N17.2; N17.8; 
N17.9; N18.0

79 B05ZB Hemofiltrates

 Potassium 
solution for 

haemofiltration 
4 mmol/l

N17.0; N17.1; 
N17.2; N17.8; 
N17.10; N18.0

80 B05ZB Hemofiltrates

Solution for 
haemofiltration 

without 
potassium

N17.0; N17.1; 
N17.2; N17.8; 
N17.9; N18.0

II. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 
Министерството на здравеопазването.
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Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1458 ОТ 09.03.2020 Г.

за създаване на необходимата организация във връзка с 
разпространението на COVID-19 и обявената от Световната здравна 

организация степен на спешност за общественото здраве за 
територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-
105/02.03.2020 г. (812/з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването 
и министъра на вътрешните работи, съобразно писмо с рег. № СОА20-
ДИ09-795/26.02.2020 г. на зам.-областния управител на област София, писма 
рег. № СОА20-ДИ05-709/05.03.2020 г.; № СОА20-ДИ05-714/06.03.2020 г.; 
№ СОА20-ДИ05-725/09.08.2020 г. на директора на Столична регионална 
здравна инспекция, писмо с рег. № СОА20-ДИ05-724/09.03.2020 г. на зам. 
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, предвид 
Заповед № СОА20-РД91- 61/27.02.2020 г. на кмета на Столична община, във 
връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) 
и обявената от Световната здравна организация степен на спешност 
за общественото здраве от международно значение по отношение на 
заболяването, с цел недопускане и ограничаване разпространението му на 
територията на Столична община

НАРЕЖДАМ

1. Всички административни ръководители в структурата на Столична 
община в т. ч. районните администрации и общинските предприятия 
да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата 
организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане 
на привременни мерки за ограничаване на пряк контакт между служители 
на администрацията с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод 
административната дейност и обслужване вкл. чрез преценка за осигуряване 
подаването на документи да се извършва чрез поставяне на определено 
достъпно за ФЛ/ЮЛ място/помещение в съответните административни сгради 
на кутии, осигуряващи неприкосновеността на документите, в които ФЛ/ЮЛ да 

подават физически безконтактно документи до администрацията, с подробни 
указания за начина на подаване и необходимостта от данни за обратна връзка 
с подателя.

1.1. Превантивните организационни мерки включват задължително 
следното:

• Регулярно и интензивно почистване и дезинфекция (препоръчително 
4 пъти дневно) на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на 
микроклиматични фактори на средата и проветряване

• Спазване на добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране 
на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване.

1.2. По преценка и при възможност да се осигури провеждането на строг 
пропускателен филтър в т. ч. и на служителите на администрацията в 
съответните административните сгради.

1.3. Директорите на дирекции в Столична община, имащи отношение 
към организацията по т. 1 от настоящата заповед, секретарите на райони и 
директорите на общински предприятия да информират секретаря на Столична 
община за проблеми, имащи отношение към създадената с т. 1 организация.

 2. Заместник-кметът на Столична община в направление „Транспорт и 
градска мобилност“ да създаде необходимата организация и контрол чрез 
изпълнителните директори на „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска 
мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ 
ЕАД“ за допълнително регулярно почистване и дезинфекция в транспортните 
средства на обществения градски превоз и на метростанциите на територията 
на Столична община.

2.1. Изпълнителните директори на „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска 
мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ 
ЕАД“ да създадат организация за осигуряване на лични предпазни средства за 
персонала.

2.2. Изпълнителните директори на „Метрополитен“ ЕАД, „Център за градска 
мобилност“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ 
ЕАД“ да информират зам.-кмета по т. 2 от настоящата заповед за проблеми, 
имащи отношение към създадената със същата организация. 

продължава на следваща страница  →
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3. Заместник-кметът на Столична община в направление „Култура, 
образование, спорт и младежки дейности“ да създаде необходимата 
организация и контрол за:

• преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, 
в които участват деца, посещенията на публика и посетители на 
културни, спортни, образователни масови мероприятия, в това 
число в кина, театри, музеи, спортни зали, концертни зали, общински 
културни институти и др. на територията на Столична община.

3.1. Заместник-кмета на Столична община в направление „Култура, 
образование, спорт и младежки дейности“ да създаде организация чрез 
контрола на кметовете на райони на директорите на детски заведения и 
училища за следното:

3.1.1. Директорите на детски заведения и училища да създадат 
необходимата организация за:

• спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, 
дадени с писмо № 16-00-4/2020 г., неразделна част от настоящата 
заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;

• предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на 
помещенията и лична хигиена, при стриктно спазване и на Наредба 
№ 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини 
(изм.), и инструкциите на РЗИ;

• преустановяване всички мероприятия с деца и ученици;

• преустановяване организираното извеждане на деца и ученици 
от образователните институции на места където има струпване на 
много хора.

• стриктно спазване пропускателния режим за достъпа на външни 
лица в детски заведения и училища.

3.1.2. Директорите на детски заведения да създадат необходимата 
организация за:

• ограничаване на достъпа на външни лица до входа на сградите;

• по преценка от медицинската сестра в детското заведение да не се 
допускат деца с признаци на вирусно заболяване, независимо от 
представяне на медицинска бележка;

3.2. Директорите на детски заведения и училища да информират зам.-кмета 
по т. 3 от настоящата заповед чрез съответния кмет на район за проблеми, 
имащи отношение към създадената със същата организация.

4. Заместник-кметът на Столична община в направление „Финанси и 
здравеопазване“ да създаде необходимата организация и контрол чрез 
директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и болнична 
помощ и директорите на самостоятелни детски ясли за следното:

4.1. Директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и 
болнична помощ да създадат необходимата организация за:

• спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, 
дадени с писмо № 16-00-4/2020 г, неразделна част от настоящата 
заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;

• предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на 
помещенията при засилена честота;

• осигуряване на предпазни средства за персонала;

• засилен контрол на пропускателния режим на заведенията;

4.1.1 директорите на общинските лечебни заведения за доболнична 
и болнична помощ да информират ресорния заместник-кмет по т. 4 
от настоящата заповед за всякакви проблеми, имащи отношение към 
създадената организация, както и за свободния леглови фонд и за броя 
на пациенти, поставени на изследване за новия Коронавирус 2019-nCov 
(COVID-2019); 
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4.2. Директорите на самостоятелни детски ясли на територията на Столична 
община да създадат необходимата организация за:

• спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, 
дадени с писмо № 16-00-4/2020 г., неразделна част от настоящата 
заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;

• предприемане на спешни мерки за редовна дезинфекция на 
помещенията и лична хигиена, при стриктно спазване на Наредба 
№ 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини 
(изм.) и инструкциите на РЗИ;

• преустановяване всички мероприятия с деца;

• преустановяване организираното извеждане на деца от 
образователните институции на места където има струпване на 
много хора.

• стриктно спазване пропускателния режим за достъпа на външни 
лица в детските заведения.

4.2.1. Директорите на самостоятелни детски ясли да създадат необходимата 
организация за:

• ограничаване на достъпа на външни лица до входа на сградите;

• по преценка от медицинската сестра в детското заведение да не се 
допускат деца с признаци на вирусно заболяване, независимо от 
представяне на медицински бележка.

4.3. Директорите на общинските лечебни заведения за доболнична и 
болнична помощ и директорите на самостоятелни детски ясли да информират 
зам.-кмета по т. 4 от настоящата заповед за проблеми, имащи отношение към 
създадената със същата организация.

5. Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални 
дейности и интеграция на хора с увреждания“ да създаде необходимата 
организация и контрол чрез директорът на Центъра за кризисно настаняване 
на бездомни хора и на директорите на домовете за социални услуги за 
следното :

5.1.Директорът на център за кризисно настаняване на бездомни хора и 
на директорите на домовете за социални услуги да създадат необходимата 
организация за:

• спазване на предписанията на Главния държавен здравен инспектор, 
дадени с писмо № 16-00-4/2020 г, неразделна част от настоящата 
заповед, и да провеждат контрол за спазване на инструкциите;

• редовна дезинфекция на помещенията препоръчително 4 пъти 
дневно;

• осигуряване на лични предпазни средства за персонала;

• преустановяване на посещенията и свижданията в специализираните 
институции и социалните услуги от резидентен тип на територията 
на Столична община.

5.1.1. Медицинските специалисти и ръководители на социалните услуги 
да разясняват подробно на потребителите и техните близки мерките за 
превенция на Световната здравна организация.

5.2. Директорът на Центъра за кризисно настаняване на бездомни хора и на 
директорите на домовете за социални услуги да информират зам.-кмета по т. 
5 от настоящата заповед за проблеми, имащи отношение към създадената със 
същата организация.

6. Заместник-кметът на Столична община в направление „Зелена система, 
екология и земеползване“ да създаде необходимата организация и контрол 
чрез директора на Зоологическа градина – София за преустановяване 
посещенията в Зоологическата градина.

6.1. Директорът на Зоологическа градина – София за преустановяване 
посещенията в Зоологическата градина да информира зам.-кмета по т. 6 от 
настоящата заповед за проблеми, имащи отношение към създадената със 
същата организация.
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7. Началникът на сектор Общинска полиция – СДВР да създаде 
необходимата организация за оказване на съдействие на директора на 
дирекция „Аварийна помощ и превенция“ при осъществяване на дейности 
по профилактика и реакция при необходимост, свързана с ограничаване 
разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019)

8. При констатиран случаи на наличие на новия Коронавирус 2019-nCov 
(COVID-2019), всички упоменати в настоящата заповед отговорни лица 
незабавно уведомяват ръководителя на операциите Красимир Димитров – 
директор на дирекция „ Аварийна помощ и превенция“, съгласно Заповед № 
СОА20-РД09-1415/27.02.2020 г. и Заповед № СОА20-РД91-61/27.02.2020 г. на 
кмета на Столична община на телефон 0889 512 116.

9. Заместник-кмета на Столична община в направление „Дигитализация, 
иновации и икономическо развитие“ да създаде необходимата организация 
за създаване на специализирана секция на Електронния портал на Столична 
община за публикуване на информация, свързана с новия Коронавирус 2019-
nCov (COVID-2019).

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки. Настоящата заповед да се публикува на Електронния 
портал на Столична община .

 

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на 
Столична община – за изпълнение, на директорите на дирекции на Столична 
община, началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“, директорите на 
Столичен дом за радостни обреди и ОП „Гробищни паркове“ – за сведение, 
изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях 
структури – за сведение. Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се 
изпрати на председателя на Столичния общински съвет, главния архитект на 
Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на директора 
на Столичен инспекторат, директорите на посочените в заповедта общински 
търговски дружества – реални участници в ЕОД - за сведение и изпълнение.

По електронен път на официалната ел. поща или факс на общинските 
търговски дружества и директора на Зоологическа градина - София, които не 
са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1476 ОТ 12.03.2020 Г.

за преустановяване на масови мероприятия, 
в които има струпване на публика

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, Заповед № СОА20-РД91-61/27.02.2020 г. на кмета на Столична 
община, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/з-
256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, и като взех предвид Заповед № РД-01- 122/11.03.2020г. 
на министъра на здравеопазването, постановена във връзка с регистрирани 
случаи на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) на територията на страната, 
както и с цел недопускане и ограничаване разпространението му на 
територията на Столична община

I. ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, 
както следва:

І. Текстът на т. 3.1, тире „първо“

„- преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, в които 
участват деца, посещенията на публика на културни, спортни, образователни 
масови мероприятия, в това число в кина, театри, музеи, спортни зали, 
концертни зали, общински културни институти и др. на територията на 
Столична община.

Да се чете:

„преустановяване провеждането на всякакви масови мероприятия, в които:
• участват деца,

• посещенията на публика в следните общински културни институти:

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ 
София, пл. „Бански“ № 1

РЕГИОНАЛЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА 
пл. „Славейков” № 4

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „НАДЕЖДА” 
София 1220, бул. „Ломско шосе” № 2

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „СРЕДЕЦ” 
ул. „Кракра” № 2 А

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИСКЪР” 
ж.к. „Дружба 1”, ул. „Кр. Пастухов” № 23

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА „КРАСНО СЕЛО” 
бул. „Цар Борис III” № 41

СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 
ул. „Ген Гурко” № 1

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ТЕАТЪР „СОФИЯ” 
бул. „Янко Сакъзов” №23 А

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ МАЛЪК ГРАДСКИ ТЕАТЪР „ЗАД КАНАЛА” 
бул. „Мадрид” №1

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 
ул. „Генерал Гурко” №14

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ТЕАТЪР „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 
пл. „Славейков” № 4

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1476 от 12.03.2020 г.  -  продължение

II. ДОПЪЛВАМ:

Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, 
както следва:

След текста на т. 9 се създава т. II, както следва:

„II.  ВЪЗЛАГАМ:

1. Изпълнителния директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД да 
създаде организация, с цел предприемане на мерки за превенция и пресичане 
разпространението на коронавирус nCoV 2019 и опазване живота и здравето 
на водачите и пътниците, както следва:

• Временно водачите в градския транспорт на София да не продават 
билети;

• Първата врата на някои от превозните средства да се затваря за 
качване и слизане.

• Да бъде осъществена допълнителна информираност на гражданите 
относно възможността да използват онлайн услугата MPASS.

• Пунктовете за продажба на билети и карти на „ЦГМ“ ЕАД да бъдат 
снабдени с необходимите допълнителни количества превозни 
документи.

• Такива ще има и при партньорските търговски организации.

• Първата входна врата на автобусите, които не разполагат със 
стъклена преграда, да бъде затворена, като качването и слизането 
да може да се осъществява от другите врати.

• Гражданите със зрителни увреждания да бъдат информирани от 
водача за затворената първа врата.

• Прозорците към кабините на водачите в другите автобуси, трамваите 
и тролеите да остават затворени.

• Информация за описаните по-горе мерки да бъде поставена в 
превозните средства и пунктовете на„ЦГМ“ ЕАД.

• Засилената дезинфекция на превозните средства на градския 
транспорт и на метростанциите да продължи.

2. Директора на Общинско предприятия „Туризъм“ да предприеме 
необходимите действия и да създаде необходимата организация в кръга 
на своята оперативна самостоятелност за предприемане на привременни 
мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на туристическите 
информационните центрове с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод 
извършваната от центровете дейност, чрез поставяне на определено достъпно 
за ФЛ/ЮЛ място/помещение в съответните центрове на информация, с 
подробни указания за начина на подаване и необходимостта от данни за 
обратна връзка с подателя, както и на интернет страницата на предприятието 
и на Електронния портал на СО.“

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на 
Столична община остава непроменена.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки. Настоящата заповед да се публикува на Електронния 
портал на Столична община .

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на 
Столична община – за изпълнение, на директорите на дирекции на Столична 
община, началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“, директорите на 
Столичен дом за радостни обреди и ОП „Гробищни паркове“ – за сведение, 
изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях 
структури – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на Столичния общински съвет, главния архитект на Столична 
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на 
Столичен инспекторат, директорите на посочените в заповедта общински 
търговски дружества – реални участници в ЕОД - за сведение и изпълнение.

По електронен път на официалната ел. поща или факс на общинските 
търговски дружества и директора на Зоологическа градина - София, които не 
са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1484 ОТ 13.03.2020 Г.

за създаване на организация във връзка с обявеното Извънредно 
положение на територията на страната във връзка с разпространението 

на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 9, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, като взех предвид 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение на територията на Република България, както и препоръките 
на Националния оперативен щаб, предвид разпространението на новия 
Коронавирус 2019-nCov (COVID- 2019) и обявената от Световната здравна 
организация степен на спешност за общественото здраве от международно 
значение по отношение на заболяването, съобразно чл. 65, ал. 1, т. 3 от 
Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, във връзка със Заповед № СОА20-РД09- 1480/13.03.2020 г. на 
кмета на Столична община, Заповед № Р-37/26.02.2020 год. на министър- 
председателя на Република България за създаване на Национален оперативен 
щаб), в съответствие със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра 
на здравеопазването и писмо рег. № 02.57- 49/13.03.2020 г. на заместник 
министър-председателя по икономическата и демографската политика 

НАРЕЖДАМ

1. Всички административни ръководители в структурата на Столична 
община в т. ч. районните администрации и общинските предприятия 
да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата 
организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане 
на привременни мерки за ограничаване на пряк контакт между служители 
на администрацията с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) чрез 
временно преустановяване провеждането на всички приеми в приемните 
дни на ръководители в структурата на Столична община и на районните 
администрации.

2. Всички административни ръководители в структурата на Столична 
община в т. ч. районните администрации и общинските предприятия 
да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата 
организация в кръга на своята оперативна самостоятелност и в зависимост от 
спецификата и възможностите на съответната трудова дейност като въведат 

дистанционна форма на работа за служителите си. При невъзможност 
да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в 
работните помещения в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж 
за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане служители или 
външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

3. Обявените обществените консултации под формата на обществени 
обсъждания по реда на Наредбата за провеждане на обществени консултации 
на територията на Столична община, приета с Решение № 442 по Протокол № 
37 от 20.07.2017 г. на СОС се преустановяват до отпадане на необходимостта, 
за което съответния отговорен ресорен ръководител да създаде необходимата 
организация.

4. Преустановява се командироването в страната и чужбина на всички 
служители в Столичната общинска администрация. Разрешените към момента 
командировки се отменят.

4.1. Кметовете на райони, в качеството на работодатели по КТ/ЗДСл 
и в кръга на своята оперативна самостоятелност по тяхна преценка да 
предприемат действия по аналогия на т. 4 от настоящата заповед.

5. Заместник –кметът на направление „Дигитализация, иновации и 
икономическо развитие“ да разпореди и контролира публикуването 
на настоящата заповед на електронния портал на Столична община в 
специализираната секция по Заповед с рег. № СОА20-РД09-1458/09.03.2020 г., 
изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1476/12.03.2020 на кмета на Столична 
община.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря на 
Столична община – за изпълнение, на директорите на дирекции на Столична 
община и ръководители на пряко подчинение на кмета – за сведение, 
изпълнение и свеждане до знанието на служителите в ръководените от тях 
структури – за сведение.

Чрез АИССО до АИССОС заповедта да се изпрати на председателя на 
Столичния общински съвет – за сведение и съобразяване.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на главния 
архитект на Столична община, на кметовете на райони на Столична община, на 
директора на Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1485 ОТ 13.03.2020 Г.

за създаване на необходимата организация във връзка с 
разпространението на COVID-19 и обявеното Извънредно положение в 

Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/
з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на 
министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, 
както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване 
разпространението му на територията на Столична община 

НАРЕЖДАМ

I. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на 
Столична община за срок до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено 
хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и 
дрогериите, разположени на територията на Столична община.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия 
(занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, 
университетите и в другите обучителни институции и организации на 
територията на Столична община. При възможност се въвежда дистанционна 
форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските 
градини на територията на Столична община.

4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца 
и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, 
които се организират и провеждат от физически и юридически лица, 

независимо от правно-организационната им форма на територията на 
Столична община.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, 
включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, 
концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес 
зали и други) на територията на Столична община.

6. Преустановява се експлоатацията на четирите нощни автобусни линии N1, 
N2, N3 и N4, въведени за първи път с Решение № 179/05.04.2018 г. на СОС.

7. Преустановява се провеждането на фермерски фестивал, част от 
Календара на културните събития, приет с Решение № 44/06.02.2020 г. на СОС.

8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, 
„Пазар „Ал. Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ – Курило, 
Пазар „Младост 1А“ – „Пътеките“, Пазар до „Стадион Васил Левски“ за 
спортни стоки, Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар „Люлин 4 м. р.“, ТК 
„Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар „Гоце Делчев“ както и 
организираните мероприятия на територията на пазарните площадки.

 9. Затварят се общинските градски тоалетни.

10. Преустановяват се всички дейности и мероприятия в клубовете на 
пенсионера на територията на Столична община.

11. Управителите на летище „София“, БДЖ, Централна жп гара, Централна 
автогара и другите гари и автогари на територията на Столична община да 
организират засилено дезинфекциране, като служителите на каси и гишета да 
бъдат снабдени със защитни маски.

12. Светофарните уредби преминават на автоматичен режим на работа за 
пешеходците без натискане на бутона за пешеходно пресичане.

13. Вратите на всички превозни средства на градския транспорт се отварят 
автоматично, без натискане на бутон за вратите.

14. Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които 
присъстват по-голям брой хора (в това число сватби и кръщенета). Към 
момента обредните зали ще извършват сватбени ритуали, но без присъствие 
на гости в залата 

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г.  -  продължение

II. Заместник-кметът на Столична община в направление „Социални 
дейности и интеграция на хора с увреждания“ да създаде необходимата 
организация и контрол за разширяване на дейността на общинско 
предприятие „Социален патронаж“ за предоставяне и на безплатни социални 
услуги, чрез оказване на съдействие и полагане на грижи, включително 
закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост, съгласно 
дейността си, на следните лица трудноподвижни, самотно живеещи, лежащо 
болни и възрастни лица, нуждаещи се от оказване на съдействие и полагане 
на грижи.

1. За изпълнението на функциите по т. II, ОП „Социален патронаж“, с цел 
осигуряване на защита на живота и здравето на населението, да създаде 
необходимата организация за изпълнение на дейностите съвместно с 
дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

2. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да оказва необходимата 
помощ и съдействие на ОП „Социален патронаж“, включително и чрез 
лица членуващи/желаещи да членуват в доброволното формирование на 
Столична община съгл. чл. 41 от Закона за защита при бедствия във вр. с 
Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 
формирования.

III. Директорът на Столичен инспекторат да създаде необходимата 
организация и контрол чрез законните представители на дружествата, на 
които са възложени дейностите по поддържане на чистотата на територията 
на Столична община, за интензивно миене и дезинфекция на подлези, 
площадки на общинските пазари, на контейнерите за битови отпадъци, на 
кошчетата за боклук по улиците, за срока до 29.03.2020 г.

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките 
може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната 
ситуация в страната.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, 
началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“ - за изпълнение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична 
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на 
Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение.

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се 
изпрати на Пазари „Север“ ЕАД, Пазари „Запад“ ЕАД, Пазари „Юг“ ЕАД и Пазари 
„Изток“ ЕАД, които не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1487 ОТ 14.03.2020 Г.

за създаване на необходимата организация във връзка с 
разпространението на COVID-19 и обявеното Извънредно положение в 

Република България от 13 март до 13 април 2020 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 
65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 
г. (812/з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра 
на вътрешните работи, във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, 
както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване 
разпространението му на територията на Столична като взех предвид 
промените в текстовете на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра 
на здравеопазването, съобщени в рубрика ‚Актуално“, публикувани на 
официалния портал на МЗ (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/
zdravniyat-ministr-aktualizira-svoyata-zapoved-za-/) 

I. ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, 
както следва:

Текстът на т. I., т. 1:

„1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено 
хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и 
дрогериите, разположени на територията на Столична община.“

Да се чете:

„1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, 
дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни 
заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с 
изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини 
и аптеките в тях на територията на Столична община. На ресторанти и 

заведенията за бързо обслужване на територията на Столична община се 
разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните 
изисквания. Всички търговски дейности на територията на Столична община, 
неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при 
строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.“

Текстът на т. I., т. 8:

„8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“, Пазар „Бански“, 
„Пазар „Ал. Невски“, Пазар „Никола Жеков“, Пазар „Нови Искър“ –Курило, Пазар 
„Младост 1А“ –„Пътеките“, Пазар до „Стадион Васил Левски“ за спортни стоки, 
Пазар „Париж“, Пазар „Люлин 3 м.р.“ и Пазар

„Люлин 4 м. р.“, ТК„Лагера“, Търговски център „Център на услугите“, Пазар 
„Гоце Делчев“, както и организираните мероприятия на територията на 
пазарните площадки.“

Да се чете:

„8. Преустановява се функционирането на Пазар „Подуяне“ и Пазар „Нови 
Искър“ – Курило, както и организираните мероприятия на територията на 
пазарните площадки.“

II. ДОПЪЛВАМ:

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, 
както следва:

Създава се т. IV със следния текст:

 „IV. Възлага на изпълнителните директори на общинските пазари да 
предприемат всички необходими действия с оглед предотвратяване 
струпването на много хора на едно място, като бъде създаван и специален ред 
за пазаруване.“

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1487 от 14.03.2020 г.  -  продължение

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на 
Столична община остава непроменена.

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките 
определени с настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от 
развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, 
началникът на сектор „Общинска полиция –СДВР“ - за изпълнение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична 
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на 
Столичен инспекторат - за сведение и изпълнение.

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се 
изпрати на Пазари „Север“ ЕАД и Пазари „Запад“ ЕАД, които не са реални 
участници в ЕОД – за изпълнение.
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мероприятия
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Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1488 ОТ 15.03.2020 Г.

за забрана извършването на планови ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ 
АД във връзка с въведеното Извънредно положение на територията на 

РБ по повод разпространението на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1,  ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, съобразявайки чл. 75, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, клаузите 
на Концесионния договор сключен между Столична община и „Софийска 
вода“ АД, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана 
с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. 
на Народното събрание Извънредно положение, както и препоръките на 
Националния оперативен щаб, с цел ограничаване разпространението му и 
осигуряване защита на живота и здравето на населението на територията 
на Столична община, предвид въведените ограничения, отразяващи се на 
обществения живот. 

НАРЕЖДАМ

1. С цел повишаване на сигурността на снабдяването с електроенергия на 
домакинствата и обектите за производство и обслужване на населението на 
територията на Столична община, се преустановяват плановите дейности и 
ремонти по електроразпределителната мрежа.

1.1. При евентуална авария ЧЕЗ приоритетно да възстановява 
електрозахранването на домакинствата и обектите за производство и 
обслужване на населението.

2. С цел повишаване на сигурността на водоснабдяването на домакинствата 
и обектите за производство и обслужване на населението се преустановяват 
плановите спирания на водоподаване и плановите ремонти по съоръжения.

2.1. При евентуална авария „Софийска вода“ АД приоритетно да 
възстановява електрозахранването на домакинствата и обектите за 
производство и обслужване на населението

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките 
определени с настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от 
развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община в рубрика „COVID-19”.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, 
началникът на сектор „Общинска полиция –СДВР“, директора на дирекция 
„Аварийна помощ и превенция“ - за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на областния управител на област София – за сведение, на 
изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД – за изпълнение

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се 
изпрати на „ЧЕЗ България“ ЕАД – за изпълнение
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1490 ОТ 16.03.2020 Г.

за временно отменяне на почасовото платено паркиране в зоните, 
попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63 от Закона за здравето /ЗЗ/, чл. 54 от 
Наредбата за организация и движение на територията на Столична община /
НОДТСО/, във връзка със Заповед № РД-01- 118/08.03.2020 г. на Министъра 
на здравеопазването за намаляване на риска от разпространение на COVID-19 
и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, 
издадена по повод обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 
събрание извънредно положение, както и препоръките на Националния 
оперативен щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на 
обществения живот, както и осигуряване на условия за по-голяма социална 
дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространение на 
COVID-19 

НАРЕЖДАМ

I. Отменям временно режима за почасово платено паркиране в зоните, 
попадащи в обхвата на

„Синя зона“ и „Зелена зона“, определени в чл. 55 от НОДТСО, на територията 
на Столична община, за срок до 29.03.2020 г.

II. Препоръчвам на ръководството на „Център за градска мобилност“ 
ЕАД да разгледа възможността да зачита за валидни издадените карти за 
преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждани, чийто 
срок за валидност изтича във времето на обявените със Заповед № СОА20-
РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на СО противоепидемични мерки на 
територията на СО.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол и на сектор „Общинска 
полиция“-СДВР – за изпълнение.

Чрез АИСОО към АИССОС, заповедта да се изпрати на председателя на  
Столичния общински съвет – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на

„Център за градска мобилност“ ЕАД и на Столична дирекция на вътрешните 
работи – МВР –  за сведение и изпълнение
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1537 ОТ 20.03.2020 Г.

за промени в разписания за основни линии №№ 63, 66, 103 и 122 
от обществения транспорт на Столична община във връзка с 

разпространението на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, 
във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен 
щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, 
както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част 
от мерките за овладяване на разпространение на COVID-19 , както и Решение 
на Националния оперативен щаб и съответната заповед на Министъра на 
здравеопазването за въвеждане на ограничения от 00.00 часа на 21.03.2020 
год. 

НАРЕЖДАМ

Считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г. да се приложат следните 
противоепидемични мерки на територията на Столична община:

1. Преустановява се експлоатацията на основна градска автобусна линия № 
66.

2. Преустановява се експлоатацията на основна градска автобусна линия № 
122.

3. Преустановява се експлоатацията на основна градска автобусна линия № 
103.

4. Автобусна линия № 63 да работи предпразник/ празник по летни 
делнични разписания – до спирка „Бялата чешма“ (кв. Бояна).

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките 
определени с настоящата заповед може да бъде променян в зависимост от 
развитието на епидемичната ситуация в страната.

Чрез  АИССО,  заповедта  да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и изпълнителния директор на „Столичен 
Автотранспорт“ ЕАД - за изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да 
се изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителният директор 
на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, който не е реален участник в ЕОД – за 
изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1529 ОТ 20.03.2020 Г.

за предоставяне на социални услуги по смисъла на чл. 36, ал. 3 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

функциониращи на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги по смисъла на чл. 36, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, функциониращи на територията на Столична 
община да предприемат необходимите действия и създадат необходимата 
организация за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov 
(COVID 19), както въведат следните противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, включително на 
близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се провежда непрекъснат контрол на мерките за недопускане 
възникване и разпространение на инфекции, процедурите по дезинфекция 
и изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на 
територията на специализираната институция

5. Работодателите да организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и 
недопускане на служители с прояви на остри заразни заболявания.

6. Да се ограничи, до крайна необходимост, напускането на сградата на 
специализираната институция от потребители й, като им се създадат всички 
необходими условия за задоволяването им от лекарствени и други средства 
от първа необходимост, както и духовните им потребности, със средства и 
методи, непротиворечащи на указанията да недопускане разпространението 
на коронавирус COVID 19.

7. Да се прилагат указанията за преустановяване настаняването в 
специализираните институции в режим на извънредна ситуация, съгласно 
Заповед из. № 0497 от 16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща на 
директорите на всички специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги, функциониращи на територията на Столична община - за 
сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София
• РД09-1458: организация във връзка с 

разпространението на COVID-19

• РД09-1476: преустановяване на масови 
мероприятия

• РД09-1484: организация във връзка с обявеното 
Извънредно положение

• РД09-1485: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

• РД09-1487: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1488: забрана извършването на планови 
ремонти от ЧЕЗ и „Софийска вода“ АД

• РД09-1490: отменяне на почасовото платено 
паркиране в Синя и Зелена зона

• РД09-1537: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1529: предоставяне на социални услуги 
от правилника за прилагане на ЗСП

• РД09-1530: центрове за настаняване от семеен 
тип за деца без увреждания

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1530 ОТ 20.03.2020 Г.

за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на социални услуги от резидентен тип, които се предоставят 
в общността - Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 
Центровете за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с 
увреждания и Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни 
лица с физически увреждания, функциониращи на територията на Столична 
община да предприемат необходимите действия и създадат необходимата 
организация за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov 
(COVID 19), както въведат следните противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, в които се 
помещават посочените социални заведения.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се провежда непрекъснат контрол на мерките за недопускане 
възникване и разпространение на инфекции и процедурите по дезинфекция .

5. Работодателите да организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и 
недопускане на служители с прояви на остри заразни заболявания.

6. Да се ограничи, до крайна необходимост, напускането на сградата, в 
която се помещават Центровете за настаняване от семеен тип от потребители, 
като им се създадат всички необходими условия за задоволяването им от 
лекарствени и други средства от първа необходимост, както и духовните им и/
или образователни потребности, със средства и методи, непротиворечащи на 
указанията да недопускане разпространението на коронавирус COVID 19.

7. Да се прилагат указанията за преустановяване настаняването на 
потребители в социални услуги от резидентен тип, в режим на извънредна 
ситуация, съгласно Заповед изх. № 0497 от

16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща на 
директорите на центрове за настаняване от семеен тип, функциониращи на 
територията на Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1531 ОТ 20.03.2020 Г.

за временно настаняване, функциониращи на територията 
на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на социални услуги от резидентен тип, които се предоставят 
в общността - Центрове за временно настаняване, функциониращи на 
територията на Столична община да предприемат необходимите действия 
и създадат необходимата организация за недопускане разпространението 
на коронавирус 2019-nCov (COVID 19), както въведат следните 
противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица. включително близки и 
роднини в сградите, в които се помещават Центрове за временно настаняване.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се провежда непрекъснат контрол на мерките за недопускане 
възникване и разпространение на инфекции и процедурите по дезинфекция .

5. Да се прилагат указанията за оптимизиране на работните процеси 
в режим на извънредна ситуация в Центрове за временно настаняване, 
съгласно инструкциите, получени от Министерство на труда и социалната 
политика, Агенция за социално подпомагане, както и всички други такива 
получени от съответните компетентни и оправомощените институции и 
отнасящи се до усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на писмо COVID-2019.

6. Да се прилагат указанията за преустановяване настаняването на 
потребители в социални услуги от резидентен тип, в режим на извънредна 
ситуация, съгласно Заповед изх. № 0497 от

16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания’’.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща 
на директорите на Центрове за временно настаняване, функциониращи на 
територията на Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1532 ОТ 20.03.2020 Г.

за преходни жилища, функциониращи 
на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на социалните услуги - Преходни жилища, функциониращи 
на територията на Столична община да предприемат необходимите действия 
и създадат необходимата организация за недопускане разпространението 
на коронавирус 2019-nCov (COVID 19), както въведат следните 
противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, включително на 
близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се провежда непрекъснат контрол на мерките за недопускане 
възникване и разпространение на инфекции, процедурите по дезинфекция 
и изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на 

територията на специализираната институция

5. Работодателите да организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и 
недопускане на служители с прояви на остри заразни заболявания.

6. Да не се позволява напускането на сградата на от децата и младежите, 
потребители на Преходното жилище, като им се създадат всички необходими 
условия за задоволяването им от лекарствени и други средства от първа 
необходимост, както и духовните им и/или образователни потребности, 
със средства и методи, непротиворечащи на указанията за недопускане 
разпространението на коронавирус COVID 19.

7. Да се прилагат указанията за преустановяване настаняването на 
потребители в социални услуги от резидентен тип, в режим на извънредна 
ситуация, съгласно заповед изх. № 0497 от

16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане, както и всички други заповеди, указания и разпореждания, 
отнасящи се до създадената извънредна ситуация.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща 
на директорите на Преходни жилища, функциониращи на територията на 
Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1533 ОТ 20.03.2020 Г.

за защитени и наблюдавани жилища, функциониращи 
на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на социалните услуги - Защитени и Наблюдавани жилища, 
функциониращи на територията на Столична община да предприемат 
необходимите действия и създадат необходимата организация за недопускане 
разпространението на коронавирус 2019-nCov (COVID 19), както въведат 
следните противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, включително на 
близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се провежда непрекъснат контрол на мерките за недопускане 
възникване и разпространение на инфекции, процедурите по дезинфекция 

и изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъци на 
територията на специализираната институция

5. Работодателите да организират провеждането на засилени 
противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и 
проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и 
недопу скане на служители с прояви на остри заразни заболявания.

6. Да се ограничи, до крайна необходимост, напускането на сградата на 
специализираната институция от потребители й, като им се създадат всички 
необходими условия за задоволяването им от лекарствени и други средства 
от първа необходимост, както и духовните им потребности, със средства и 
методи, непротиворечащи на указанията да недопускане разпространението 
на коронавирус COVID 19.

7. Да се прилагат указанията за преустановяване настаняването на 
потребители в социални услуги от резидентен тип, в режим на извънредна 
ситуация, съгласно заповед изх. № 0497 от

16.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане, както и всички други заповеди, указания и разпореждания, 
отнасящи се до създадената извънредна ситуация.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща на 
директорите на всички Защитени и Наблюдавани жилища, функциониращи на 
територията на Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1535 ОТ 20.03.2020 Г.

за дневни центрове за деца и/или младежи и дневни центрове за 
пълнолетни лица, функциониращи на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03,2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на социалните услуги - Дневни центрове за деца и/
или младежи и Дневни центрове за пълнолетни лица, Центрове за 
обществена подкрепа и Центрове за социална рехабилитация и интеграция, 
функциониращи на територията на Столична община да предприемат 
необходимите действия и създадат необходимата организация за недопускане 
разпространението на коронавирус 2019-nCov (COVID 19), както въведат 
следните противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, в които се 
помещават посочените социални услуги.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се прилагат указанията за оптимизиране на работните процеси 
в режим на извънредна ситуация, съгласно писмо вх. СОА20-ДИ05-813 
[ 1 ]/19.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 
подпомагане.

И. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща на 
директорите на Дневни центрове за деца и/или младежи и Дневни центрове 
за пълнолетни лица, Центровете за обществена подкрепа и Центровете за 
социална рехабилитация и интеграция, функциониращи на територията на 
Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол. 



Kreston BulMar    bulmar@bulmar.com  |  0888 17 77 27

ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1536 ОТ 20.03.2020 Г.

за работа с деца на улицата, функциониращи 
на територията на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019 и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

I. Директорите на Центровете за работа с деца на улицата, функциониращи 
на територията на Столична община да предприемат необходимите действия 
и създадат необходимата организация за недопускане разпространението 
на коронавирус 2019-nCov (COVID 19), както въведат следните 
противоепидемични мерки:

1. Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, в които се 
помещават посочените социални услуги.

2. Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия 
/спортни, културно- развлекателни и научни, свързани с дейността на 
Центровете за работа с деца на улицата, включително и провеждане на 
екскурзии.

3. Регулярно и интензивно да се почиства и дезинфекцира /задължително 
най-малко 4 пъти дневно/ на всички повърхности и зони в контакт с открити 
части на тялото, да се осигурят оптимални стойности на микроклиматичните 
фактори на средата, в това число редовно проветряване на всички помещения.

4. Да се прилагат указанията за оптимизиране на работните процеси в 
режим на извънредна ситуация в Центровете за работа с деца на улицата, 
съгласно инструкциите, получени от Министерство на труда и социалната 
политика, Агенция за социално подпомагане, както и всички други такива 
получени от съответните компетентни и оправомощените институции и 
отнасящи се до усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 
разпространението на писмо COVID-2019.

II. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата 
заповед да се докладват своевременно на зам. кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания’”.

III. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” 
да предприеме необходимите организационни мерки за изпращане на 
настоящата заповед по електронен път на официалната електронна поща на 
директорите на Центровете за работа с деца на улицата функциониращи на 
територията на Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” - за контрол.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1539 ОТ 22.03.2020 Г.

за недопускане на граждани на територията на Природен парк „Витоша“ 
с изключение на работещите на територията на парка

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана 
с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на 
Народното събрание Извънредно положение, както и заповед рег. №РД-01-
143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване 
разпространението му и осигуряване защита на живота и здравето на 
населението на територията на Столична община, предвид въведените 
ограничения, отразяващи се на обществения живот, 

НАРЕЖДАМ

Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи да създаде 
необходимата организация за стриктно спазване на заповед №РД-01-
143/20.03.2020 г на министъра на здравеопазването и недопускане на 
граждани на територията на Природен парк „Витоша“, с изключение на лицата, 
осъществяващи трудова дейност на територията на парка.

Настоящата заповед е в сила до изричната й отмяна.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община в рубрика „COVID-19”.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, 
началникът на сектор „Общинска полиция –СДВР“, директора на дирекция 
„Аварийна помощ и превенция“ - за сведение.

Чрез СЕОС, с придружително писмо, заповедта да се изпрати на директора 
на Столична дирекция на вътрешните работи – за изпълнение, на областния 
управител на област София – за сведение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1540 ОТ 23.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1485_13.03.2020 г. 
на кмета на Столична община

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 
65, ал. 1, т.3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за здравето, в изпълнение на т.2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. 
(812/з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на 
министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019  и обявеното с 
Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение, 
както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване 
разпространението му на територията на Столична община 

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020г., както следва:

1.  В  раздел  I.  се  създава  т.15  със  следния текст: „Преустановяват се 
посещенията на деца и пълнолетни лица в социалните услуги в общността на 
територията на Столична община, както следва:

Център за социална интеграция и рехабилитация (с приоритет аутистичен 
спектър), бул. „Александър Стамболийски“ №168А партер – управляван от 
Столична община;

Център за социална интеграция и рехабилитация „Хиляда истории и една 
мечта“, жк. Дружба, ул. „5049“ №3 - управляван от Столична община;

Център за социална интеграция и рехабилитация „Св. Лазар“, жк. Младост 1, 
до бл. 47, бивше 29 ОДЗ - управляван от Столична община;

Център за социална интеграция и рехабилитация „Подкрепа“, жк. „Слатина“, 
ул. „Слатинска“ №26-28 - управляван от Столична община;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, кв. „Надежда-1“, ул. 
„Сава Филаретов“№23 - управляван от Столична община;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Свети Врач“, ул. 
„Гюешево“ 2 - управляван от Столична община;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Княз Борис I“, жк. 
„Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ 1 - управляван от Столична община;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет психични 
разстройства), ул.„Екзарх Йосиф“ №59 - управляван от Столична община;

Център за работа с деца на улицата кв. „Факултета”, ул. „Георги Папанчев“ № 
14 – предсотавен за управление на Фондация „Здраве и социално развитие“;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Света Марина“, ж.к. 
„Сердика”, ул. „Гюешево” - ул. “Хайдут Велко” – предоставен за управление на 
Сдружение „Информация и консултации“;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа, ж.к. 
„Сердика”, ул. „Гюешево” - ул. “Хайдут Велко” – предоставен за управление на 
Сдружение „Информация и консултации“;

 Център за обществена подкрепа, ул. „Лада“ №2 – предоставен за 
управление на Фондация „Асоциация Анимус“;

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания (с приоритет 
интелектуални затруднения), ул. „Рикардо Вакарини“ № 8, вх. А - предоставен 
за управление на Фондация „Светът на Мария“;

Център за обществена подкрепа, ул. „Пиротска“ № 175 - предоставен за 
управление на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ул. “Г. С. Раковски” № 
122 - предоставен за управление на Сдружение „Център за психологически 
изследвания”;

Център за обществена подкрепа „Бъдеще“, ул. „Христо Стефчов“ №2 - 
предоставен за управление на Фондация „Надежда“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, бул. „Европа“ №138 - 
предоставен за управление на Фондация „Очи на четири лапи“;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Слънчоглед“, бул. 
„Цар Борис III“ №128 - предоставен за управление на Международна Социална 
служба – България; 

продължава на следваща страница  →
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД № СОА20-РД09-1540 от 23.03.2020 г.  -  продължение

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, кв. Христо Смирненски, 
ул. „Роглец“ №17 - предоставен за управление на Фондация „Глобална 
инициатива в психиатрията – София“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ул. „Киро Тулешков“ № 16 - 
предоставен за управление на Сдружение „КАРИТАС – София”;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“, ул. „Персеник“ 
№ 22 - предоставен за управление на Асоциация „Аутизъм“;

Център за обществена подкрепа, ул. „Сава Филаретов“ № 23 - предоставен 
за управление на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, кв. „Горубляне”, ул. 
„Витоша” 2 - предоставен за управление на Сдружение „Аутизъм днес“;

Център за работа с деца на улицата кв. „Филиповци” – предоставен за 
управление на Фондация „Здраве и социално развитие“;

Център за работа с деца на улицата, ул. „Палвина Унуфриева“ №4 - 
предоставен за управление на „Конкордия България“;

Център за социална интеграция и рехабилитация „Златна панделка“, Бул. 
Ген. Данаил Николаев“ № 26 - предоставен за управление на Сдружение „Деца 
с онкохематологични заболявания“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ул. „Цар Симеон“ № 110 - 
предоставен за управление на „Съюз на слепите в България“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 
48 - предоставен за управление на „Конкордия България“;

Център за обществена подкрепа, ул. „Гюешево“ №21 предоставен за 
управление на Фондация „За нашите деца“;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, ул. „Кричим“ №47, ет. 
1 - предоставен за управление на Фондация „ Фондация Хана“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, бул. „Цар Борис III“ №128 - 
предоставен за управление на Сдружение „Дете и пространство“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ул. „Йордан Йовков“ №13 - 
предоставен за управление на Сдружение „Тишина“;

Център за обществена подкрепа „Шанс“, ул. „Спътник“ №4 - предоставен за 
управление на Сдружение „SOS Детски селища България“;

Център за социална интеграция и рехабилитация, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 
№20-24 - предоставен за управление на Фондация „Глобална инициатива в 
психиатрията – София“;

Център за работа с деца на улицата, ул. „Суходолска” №137 – предоставен 
за управление на Фондация „Здраве и социално развитие“;

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания, бул. „Сливница“ №212, 
вх. Е – предоставен за управление на Сдружение „Асоциация на родители на 
деца с епилепсия“.

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020г. на кмета на 
Столична община остава непроменена.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

 Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции на Столична община, 
началникът на сектор „Общинска полиция – СДВР“- за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична 
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на 
Столичен инспекторат – за сведение.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни“ – за изпълнение;

По електронен път на официалната електронна поща да се изпрати на 
директорите на социални услуги в общността - за сведение и изпълнение.
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 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1545 ОТ 24.03.2020 Г.

за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД за делнични дни 
във връзка с разпространението на COVID-19 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, 
във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен 
щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, 
както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от 
мерките за овладяване на разпространение на COVID-19 и като взех предвид 
становище по т.1 от Протокол № 12/24.03.2020 г. на Постоянната комисия по 
транспорт, организация и безопасност на движението и писмо №СОА20-ТД26- 
3440/24.03.2020 на изпълнителния директор на ЦГМ 

НАРЕЖДАМ

Считано от 00:00 часа на 25.03.2020 г. до отпадане на необходимостта, 
„Център за градска мобилност“ ЕАД да въведе промени в разписанията 
на „Метрополитен“ ЕАД за делнични дни, с оглед оптимизиране броя на 
метровлаковете и осигуряване на оптимална дистанция между пътниците в 
обществения транспорт на Столична община, както следва:

1. В участъка от МС „Младост 1“ до МС „Сливница“ интервалите да бъдат 
намалени до 4.5 минути (спрямо 6 минути по сега действащото празнично 
разписание);.

2. В участъците МС „Сливница“ – МС „Витоша“, МС „Младост 1“ – МС „Летище 
София“ и МС „Младост 1“ – МС „Бизнес парк“ интервалите да бъдат намалени 
до 9 минути (спрямо 12 минути по сега действащото празнично разписание).

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД и “Метрополитен”ЕАД.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта. Срокът 
и обхватът на мерките, определени с настоящата заповед може да бъде 
променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и изпълнителния директор на 
„Метрополитен“ ЕАД - за изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1544 ОТ 24.03.2020 Г.

за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни 
ритуали в обредните зали на територията на Столична община за 

сключване на граждански брак

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, съобразно чл. 8 от Семейния 
кодекс и Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на Столичния 
общински съвет, във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, 
като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на 
здравеопазването и предвид чл. 2 от Закона за мерките и действията по време 
на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 
13 март 2020 г. (обн., ДВ бр. 28/24.03,.2020 г.), съобразно т. 14 от Заповед № 
СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Столична община, във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 
COVID-19 и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване 
разпространението му на територията на Столична община и осигуряване на 
условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване 
на разпространение на COVID-19 

НАРЕЖДАМ

1. Сключването на граждански бракове в обредните зали на територията 
на Столична община, определени с Решение № 310 по Протокол № 106 
от 19.04.2007 г. на СОС се осъществява в  присъствието на съответното 
длъжностно лице по гражданско състояние, встъпващите в брак, техните 
свидетели и един фотограф.

1.1. Не се допуска присъствието на други лица в залата и в прилежащата му 
територия в т. ч. пред сградата, в която се намира

2. Не се допуска провеждане на сватбени ритуали, извън обредните зали по 
т. 1 от настоящата заповед.

3. В срок до 17:00 часа на всеки петък от седмицата директорът на Столичен 
дом за радостни обреди изпраща списък на предстоящите ритуали по 
сключване на граждански бракове на началник- сектор „Общинска полиция“ – 
СДВР чрез насочване в Административната информационна система на 
Столична община.

4. Началник-сектор „Общинска полиция“ – СДВР да предприеме 
необходимите действия и да създаде необходимата организация за 
недопускане струпването на хора пред обредните зали.

Настоящата заповед е в сила до преустановяване на обявеното с Решение 
от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение.

Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед може 
да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в 
страна

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община в рубрика „COVID-19”.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на секретаря на Столична община – за 
контрол, на директора на Столичен дом за радостни обреди и началник-сектор 
„Общинска полиция – СДВР“ – за изпълнение , на директорите на дирекции 
„Информационни технологии“ и „Административно обслужва - за обработване 
на заповедта и за публикуване.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение
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тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1531: центрове за временно настаняване

• РД09-1532: преходни жилища

• РД09-1533: защитени и наблюдавани жилища

• РД09-1535: дневни центрове за деца, младежи, 
пълнолетни лица

• РД09-1536: центрове за работа с деца на 
улицата

• РД09-1539: недопускане на граждани на 
територията на парк „Витоша“

• РД09-1540: изменение на заповед РД09-1485

• РД09-1545: промени в разписанията на 
„Метрополитен“ ЕАД

• РД09-1544: противоепидемични мерки при 
провеждане на обредни ритуали

• РД09-1527: настаняване на бездомни лица в 
център за кризисно настаняване

 следващи мерки 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1527 ОТ 20.03.2020 Г.

за настаняване на бездомни лица в Център за кризисно настаняване 
в условията на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID-2019 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020г. (812/
з- 256/02.03.2020г. на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 
г. на министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се 
епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-2019  и 
обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно 
положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел 
ограничаване разпространението му на територията на Столична община: 

НАРЕЖДАМ

І. Настаняването на новоустановени, постъпили и заявили се бездомни 
лица да се извършва само и единствено в сградата на филиала на Център за 
кризисно настаняване на бездомни лица, с адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 
48А.

II. Забранява се на вече постъпилите и настанени лица в Център за 
кризисно настаняване на бездомни лица с адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 
51А, както и във филиала към него с адрес: с адрес: ж.к. „Захарна фабрика“ бл. 
48А да напускат територията и помещенията на Кризисния център и филиала, 
освен при крайна необходимост.

ІІI. Всички проблеми, възникнали при изпълнението на настоящата заповед 
да се докладват своевременно на заместник - кмета на Столична община, 
направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”.

IV. Директорът на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни” да пред-
приеме необходимите организационни мерки за изпращане на настоящата 
заповед по електронен път на официалната електронна поща на директора на 
Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица, функциониращи на тери-
торията на Столична община - за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение 
на посочените мерки. Настоящата заповед да се публикува на Електронния 
портал на Столична община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекция „Социални 
услуги за деца и възрастни” за изпълнение и на г-жа Албена Атанасова, 
заместник-кмет на направление „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания” – за контрол.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1569 ОТ 27.03.2020 Г.

за изменяне на Заповед № СОА20-РД09-1520 от 18.03.2020 г. относно 
промени в разписания за основни линии от обществения транспорт на 

Столична община във връзка с разпространението на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, 
във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен 
щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, 
както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от 
мерките за овладяване на разпространение на COVID-19, както и Заповед № 
РД-09-01-184/26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването 

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1520/18.03.2020 г. за промени в разписанията за 
основни линии от обществения транспорт на Столична община, както следва:

1. Отменям т.5 “Метрополитен” ЕАД да работи по празнични разписания”.

2. “Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.” да се чете “Настоящата 
заповед е в сила до отмяна на извънредното положение.”

В останалата си част заповед № СОА20-РД09-1520/18.03.2020 г. остава 
непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Чрез  АИССО,  заповедта  да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и изпълнителния директор на 
„Метрополитен“ ЕАД - за изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да се 
изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителните директори на 
„Столичен електротранспорт“ ЕАД,

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Еридантранс“ ООД и „МТК Гроуп“ ООД, които 
не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1571 ОТ 27.03.2020 Г.

за изменяне на Заповед № СОА20-РД09-1537 от 20.03.2020 г. за 
преустановяване на експлоатацията на основни градски автобусни 

линии №№ 66, № 122, № 103 и промени в автобусна линия № 63  във 
връзка с разпространението на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, 
във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен 
щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, 
както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от 
мерките за овладяване на разпространение на COVID-19 , както и Заповед № 
РД-09-01-184/26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването 

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. за преустановяване на 
експлоатацията на основни градски автобусни линии № 66, № 122, № 103 и 
промени в автобусна линия № 63, както следва:

“Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г.” да се чете “Настоящата 
заповед е в сила до отмяна на извънредното положение.”

В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. остава 
непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Чрез  АИССО,  заповедта  да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и изпълнителния директор на „Столичен 
Автотранспорт“ ЕАД - за изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да 
се изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителният директор 
на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, който не е реален участник в ЕОД – за 
изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1572 ОТ 27.03.2020 Г.

за изменение на Заповед № СОА20-РД09-1490 от 16.03.2020 г. 
за временно отменяне на почасовото платено паркиране в зоните, 

попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /33/, 
чл.54 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична 
община /НОДТСО/във връзка със Заповед № РД-09-01-184/26.03.2020 
год. на Министъра на здравеопазването, с Решение от 13.03.2020 г. на 
Народното събрание за извънредно положение, препоръките на Националния 
оперативен щаб за въведените ограничения, отразяващи се на обществения 
живот и осигуряване на условия за по- голяма социална дистанция, като 
част от мерките за овладяване на разпространение на СOVID-19, както и 
решение на временния оперативен щаб на Столична община за превенция на 
разпространението на COVID-19 от 26.03.2020 г. и препоръка на министъра 
на здравеопазването  за  удължаване  на  срока  нд  временната  отмяна  на  
почасовото  платено  паркиране  в  „синя“  и „зелена“ зона до 12.04.2020 г., 
дадена с писмо №СОА20-ДИ04-894(1)/27.03.20

 

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. за отменяне временно на 
почасовото платено паркиране в зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и 
„Зелена зона“, както следва:

1. В т. I текста “Отменям временно режима за почасово платено паркиране в 
зоните, попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, определени в чл.55 
от НОДТСО, на територията на Столична община, за срок до 29.03.2020 г.” да 
се чете “Отменям временно режима за почасово платено паркиране в зоните, 
попадащи в обхвата на „Синя зона“ и „Зелена зона“, определени в чл.55 от 
НОДТСО, на територията на Столична община за срок до 12.04.2020 г.“

В останалата си част заповед № СОА20-РД09-1490/16.03.2020 г. остава 
непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ - за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ - за сведение и на сектор „Общинска полиция“ - за изпълнение.

Чрез АИССО към АИССОС, заповедта да се изпрати на председателя на 
Столичния общински съвет - за сведение.

 Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и на Столична дирекция на вътрешните 
работи - за сведение и изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да 
се изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителните директори 
на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, 
„Еридантранс“ ООД и „МТК Гроуп“ ООД, които не са реални участници в ЕОД - за 
изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1580 ОТ 31.03.2020 Г.

за изменение на Заповед СОА20-РД09-1485 от 13.03.2020 г., изменена 
със Заповед № СОА20-РД09-1487 от 14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-
РД09-1540 от 23.03.2020 г. за създаване на необходимата организация 
във връзка с разпространението на COVID-19 и обявеното Извънредно 

положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 
3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
здравето, в изпълнение на т. 2 от Заповед № РД-01-105/02.03.2020 г. (812/
з- 256/02.03.2020 г.) на министъра на здравеопазването и министъра на 
вътрешните работи, като взех предвид Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на 
министъра на здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с 
Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, 
както и с препоръките на Националния оперативен щаб, с цел ограничаване 
разпространението му на територията на Столична община 

ИЗМЕНЯМ:

I. Изменям Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изменена 
със Заповед № СОА20-РД09- 1487/14.03.2020 г. и Заповед № СОА20-
РД09-1540/23.03.2020 г„ както следва:

I. Посоченият срок „до 29.03.2020 г.“ в т. I, т. III и в изречението „Настоящата 
заповед е в сила до 29.03.2020 г.“ да се чете „до отмяна на извънредното 
положение в Република България.“

II. В останалата си част Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., 
изменена със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г. и Заповед № COА20-
РД09-1540/23.03.2020 г., остава непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кметовете и на секретаря 
на Столична община, на директорите на дирекции в CO, на началника на сектор 
„Общинска полиция - СДВР“ - за изпълнение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
председателя на Столичния общински съвет, на главния архитект на Столична 
община, на кметовете на райони на Столична община, на директора на 
Столичен инспекторат - за сведение.

По електронен път на официалната ел. поща или факс заповедта да се 
изпрати на „Пазари Изток“ ЕАД, „Пазари Запад“ ЕАД, „Пазари Север“ ЕАД, 
„Пазари Юг“ ЕАД, и на директорите на с услуги в общността, които не са 
участници в ЕОД - за изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1614 ОТ 07.04.2020 Г.

за спиране на автобусна линия No 505 с цел осигуряване условия 
за по-голяма дистанция

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето /ЗЗ/, 
във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание 
извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен 
щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на обществения живот, 
както и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от 
мерките за овладяване на разпространение на COVID-19 , както и Заповед № 
РД-09-01-184/26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и като взех 
предвид становище по т. 31 от Протокол № 14/31.03.2020 г. на Постоянната 
комисия по транспорт, организация и безопасност на движението и писмо 
изх.№ 905/31.03.2020 г. на изпълнителния директор на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД 

НАРЕЖДАМ:

Преустановява се експлоатацията на основна градска автобусна линия 
№ 505 с маршрут от площад “Орлов мост” до парк музей “Врана”, въведена с 
Решение № 93/23.02.2017 год. на Столичен общински съвет.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Настоящата заповед е в сила до отмяна на извънредното положение. 
Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед може да бъде 
променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета в направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД и изпълнителния директор на „Столичен 
Автотранспорт“ ЕАД - за изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да 
се изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителният директор 
на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, който не е реален участник в ЕОД – за 
изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да се 
изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителните директори на 
„Столичен електротранспорт“ ЕАД,

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Еридантранс“ ООД и „МТК Гроуп“ ООД, които 
не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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ИНРЕРАКТИВНА НАВИГАЦИЯ

Ообщонационални норми на поведение

Мерки към търговските обекти 

Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1615 ОТ 07.04.2020 Г.

за въвежданене на нов график за движение на 
наземния обеществен транспорт в делнични дни

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето /
ЗЗ/, във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното 
събрание извънредно положение, Заповед № РД-09-01- 184/26.03.2020 год. 
на Министъра на здравеопазването, както и препоръките на Националния 
оперативен щаб, предвид въведените ограничения, отразяващи се на 
обществения живот, както и осигуряване на условия за по-голяма социална 
дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространение на 
COVID-19, като взех предвид становище по т. 1 от Протокол № 15/03.04.2020 
год. на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на 
движението и писмо изх. № 919/02.04.2020 год. на изпълнителния директор на 
„Център за градска мобилност“ ЕАД

НАРЕЖДАМ:

Считано от 00:00 часа на 08.04.2020 год. „Център за градска мобилност“ ЕАД 
да:

1. Внедри разписания с оптимизирани експлоатационни параметри за 
работа в делнични (работни) дни на превозните средства от основните линии 
на наземния обществен транспорт, отразени в Приложение „Експлоатационни 
параметри на оптимизирани делнични разписания за движението на 
превозните средства от основните линии на наземния обществен транспорт“, 
което приложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Да преустанови експлоатацията на трамвайна линия № 1 и автобусни 
линии № 58, 294 и 306.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Настоящата заповед е в сила до отмяна на извънредното положение. 

Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед могат да 
бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в 
страната.

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на заместник-кмета на направление 
„Транспорт и градска мобилност“ – за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт“ – за сведение.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД - за изпълнение.

Заповедта да се изпрати на официалната ел. Поща или факс на 
изпълнителния директор на

„Столичен Автотранспорт“ ЕАД, изпълнителния директор на “Столичен 
Електротранспорт” ЕАД, управителя на “Еридантранс” ООД и управителя на 
“МТК Гроуп” ООД - за изпълнение.

По електронен път чрез директора на дирекция „Транспорт“, заповедта да се 
изпрати на официалната ел. поща или факс на изпълнителните директори на 
„Столичен електротранспорт“ ЕАД,

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Еридантранс“ ООД и „МТК Гроуп“ ООД, които 
не са реални участници в ЕОД – за изпълнение.
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Презграничен контрол при движение на 
тежкотоварни автомобили

Презграничен контрол при движение на пътници 
и граждани на РБ

Вътрешно граничен контрол на движение

Мерки към туристическия сектор

Мерки към младежта и спорта

Мерки към медицински услуги и продукти

Мерки към жителите на гр. София 
 
 предишни мерки

• РД09-1569: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт

• РД09-1571: преустановяване на експлоатацията 
на автобусни линии

• РД09-1572: изменя заповед РД09-1490

• РД09-1580: изменя заповед РД09-1485

• РД09-1614: график за движение на наземния 
обеществен транспорт в делнични дни

• РД09-1615: спира автобусна линия с цел 
осигуряване условия за по-голяма дистанция

• РД09-1648: промени в разписания на линии от 
обществения транспорт 

Мерки към жителите на гр. Банско

ЗАПОВЕД
№ СОА20-РД09-1648 ОТ 09.04.2020 Г.

за промени в графика за движение на 
наземния обеществен транспорт в делнични дни

Ha основание чл. 44, an. 1, т. I и ад. 2 от Закона та местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 63, ат. 4 от Закона та тдравето 
/33/, във врътка с обявеното с Решение от 13.03.2020 год. на Народното 
събрание итвънредно положение. Заповед № РД-09-01- 184/26.03.2020 год. 
на Министъра на тдравеопатването, както и препоръките на Националния 
оперативен щаб, предвид въведените ограничения, отратяващи се на 
обществения живот, както и осигуряване на условия та по-голяма социална 
дистанция, като част от мерките та овладяване на ратпространение на 
COVID-I9

ИЗМЕНЯМ:

Заповед № С()А20-РД09-1615/07.04.2020 г. та внедряване на оптимитиранн 
делнични ратпнсання по маршрутите на столичния обществен транспорт, 
както следва:

1. В т.2 отпада текстът ,Ла преустанови експлоатацията на трамвайна линия 
№ 1“ и същата да се чете „Да преустанови експлоатацията на автобусни линии 
.Vs 58, 294 н 306“.

2. В частта от Приложение „Експлоатационни параметри на оптимизирани 
делнични разписания за движението на превозни средства от основни линии 
на наземния обществен транспорт“, раздел „Трамваен транспорт“, в ред ТМ1 се 
добавят експлоатационни показатели, съгласно приложение неразделна част 
от настоящата заповед.

В останалата си част заповед № СОА20-РД09-1615/07.04.2020 г. остава 
непроменена и в сила.

Настоящата заповед да се публикува на Електронния портал на Столична 
община и на официалната интернет страница на „Център за градска 
мобилност“ ЕАД.

Настоящата заповед е в сила до отмяна на извънредното положение. 
Срокът и обхватът на мерките определени с настоящата заповед могат да 
бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в 
страната.

Чрез АИССО. заповедта да се насочи на заместник-кмета на направление 
„Транспорт и градска мобилност” - за контрол, на директора на дирекция 
„Транспорт” - за сведение.

Чрез СЕОС с придружнтелно писмо, заповедта да се изпрати на 
изпълнителния директор на ЦГМ ЕАД - за изпълнение.

Заповедта да се изпрати на официалната ел. Поща или факс на 
изпълнителния директор на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, изпълнителния 
директор на “Столичен Електротранспорт” ЕАД, управителя на “Еридангранс” 
ООД и управителя на “МТК Гроуп” ООД - за изпълнение,
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-132 ОТ 17.03.2020 Г.

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията 
на гр. Банско, считано от 19.00 часа на 17.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COVID-19 на територията на гр. Банско и препоръка на Националния 
оперативен щаб, създаден със заповед № Р- 37/26.02.2020 г. на министър 
председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на гр. 
Банско, считано от 19.00 часа на 17.03.2020 г.:

1. Забранявам влизането и излизането от гр. Банско на всички лица, 
пребиваващи на територията на града.

2. Лицата с постоянен или настоящ адрес в гр. Банско, които се намират 
извън града могат да се приберат по домовете си в срок до 20.00 часа на 
18.03.2020 г.

3. Изключение от забраната по т. 1 се допуска само по отношение на 
служители на регионалните здравни инспекции, служители на органите 
на Министерство на вътрешните работи и медицински специалисти от 
центровете за спешна медицинска помощ или други лечебни заведения.

4. Лицата по т. 1 и 2 се считат за поставени под карантина с настоящата 
заповед за срок от 14 дни. Същите не могат да напускат домовете си, освен за 
снабдяване с хранителни и лекарствени продукти и за ползване на услугите на 
банки, застрахователи и бензиностанции или при необходимост от медицинска 
помощ.

5. Лицата по т. 1 и 2, които се нуждаят от медицинска помощ се свързват по 
телефона е общопрактикуващия си лекар или ако нямат такъв с лекарите от 
„Медицински център „Св. Благовещение“ ЕООД, от където ще получат указания 
според случая.

6. Лицата по т. 1 и 2, нуждаещи се от спешна медицинска помощ, които не 
могат да бъдат обслужени от лечебните заведения в града се извозват само с 
автомобили на център за спешна медицинска помощ.

7. Дейност на територията на гр. Банско могат да осъществяват 
само лечебните заведения, аптеките, магазините за хранителни стоки, 
бензиностанциите, банковите и застрахователни дружества, при строго 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, 
проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и 
недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

8. Местата за настаняване могат да продължат да работят, само ако към 
момента в тях има настанени, но неотпътували туристи, при строго спазване 
на санитарно- хигиенните изисквания по т. 7.

9. Влизането и излизането на автомобили обслужващи жизнено 
важни сектори като водоснабдяване, електроснабдяване, снабдяване 
на хранителните магазини, аптеките и лечебните заведения, както и 
обслужващите банки и застрахователи се допуска само през специално 
създадените пропусквателни пунктове и след разрешение от органите на 
държавния здравен контрол и областната дирекция на Министерство на 
вътрешните работи.

II. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция - Благоевград, 
съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, 
кмета на община Банско и лечебните заведения на територията на гр. 
Банско за изпълнение и осъществяване на контрол върху изпълнението на 
разпоредените мерки.

III. Кметът на община Банско да оповести по подходящ начин настоящата 
заповед на всички заинтересовани лица, като обърне внимание на 
наказателната отговорност по чл. 355 от Наказателния кодекс за неспазване 
на настоящата заповед.
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• РД-01-166: отмяня заповед РД-01-132

ЗАПОВЕД
№ РД-01-135 ОТ 18.03.2020 Г.

за допълнение на Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г. за въвеждане 
на противоепидемични мерки на територията на гр. Банско, считано от 

19.00 часа на 17.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с 
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението 
на COV1D-19 на територията на гр. Банско и препоръка на Националния 
оперативен щаб, създаден със заповед № Р- 37/26.02.2020 г. на министър 
председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

1. Допълвам Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., като в част I, т. 3 накрая 
се добавя „както и фармацевти и помощник-фармацевти, осъществяващи 
дейност на територията на града“.

2. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция - Благоевград, 
съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и 
кмета на община Банско за осъществяване на контрол върху изпълнението й.
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ЗАПОВЕД
№ РД-01-166 ОТ 30.03.2020 Г.

за отмяна на Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г. на министъра на 
здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-01-135 от 17.03.2020 г. 

за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на 
гр. Банско, считано от 19.00 часа на 17.03.2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с препоръка 
на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. 
на министър председателя на Република България

НАРЕЖДАМ

1. Отменям Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 г., допълнена със Заповед 
№ РД-01-135 от 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от 
19.00 часа на 31.03.2020 г.

2. На територията на град Банско да се прилагат всички противоепидемични 
мерки, разпоредени за територията на Република България.

3. Заповедта да се съобщи на Регионална здравна инспекция - Благоевград, 
съответната областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и 
кмета на община Банско.


