
МОТИВИ  

ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД НА РЗИ ВАРНА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ 

 

 

Заповедта следва да бъде издадена на основание чл. 63 ал. 11 във връзка с ал.14 

от Закона за здравето и съобразно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID 19 на територията на област Варна, на база повишаващата 

се 14-дневна заболяемост за периода 19.07.22- до 29.07.22 г. вкл. - 437  на 100 000 хил. 

население, и 24 починали лица за м. юли. За сравнение за предходния период  от 01.07.22- 

до 18.07.22 – заболяемост 275 на 100 000 население. Най-засегнатата възрастова група за 

м. юли за област Варна са  лицата над 60 год. възраст  - общо 1021 заболели, което 

повишава риска от по-тежко протичане и хоспитализация и евентуално необходимост от  

интензивно лечение в лечебно заведение за болнична помощ. Това определя навлизането 

в Етап 2 от Националния оперативен план за справяне с пандемията приет с Решение № 

474 на Министерския съвет от 14.07.2022г.  

COVID-19 е инфекциозно заболяване, обявено за пандемия. Предаването на 

причинителя на COVID-19 - SARS-CoV-2 и на неговите варианти се осъществява от 

човек на човек по въздушно-капков път при намалена физическа дистанция. Рискът би 

се запазил като умерен, само ако се прилагат ефективни противоепидемични мерки, 

като със заповедта е необходимо да се въведат частични противоепидемични мерки с 

цел осигуряване и защита на живота и здравето на гражданите. 

Предлагам въвеждането на следните мерки : 

1. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за 

гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, са длъжни да имат 

поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, като тези 

места следва да се уточнят конкретно в самата заповед. 

2. Изключение от задължението по т. 1 предлагам да се въведе за: 

а) персонала и клиентите в ресторанти, заведения за бързо; 

б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност; 

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, 

пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при 

спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; 

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на 

физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници; 

д) децата до 6 годишна възраст.   

3. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират 

на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа 

дистанция от 1,5 м. 

4. Всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането 

на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:  

- редовно проветряване и дезинфекция,  недопускане до работните помещения 

на лица с прояви на остри респираторни болести;  

-създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата 

най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице; 

5. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко 

от 1,5 метра да се използва защитна маска за лице. По изключение се допуска 

обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични 

прегради; 

6. При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да 

създават възможност за работа в дистанционна форма; 

7. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват 

обекти с обществено предназначение, както и организаторите на масови мероприятия, 

независимо от техния характер, освен посочените по–горе мерки да  прилагат и 

следните допълнителни противоепидемични мерки:  

а) да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на 



дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните 

услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито; 

б) да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта; 

в) да поставят на видно място информационни табели или информират по друг 

начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, 

хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния 

обект. 

Провеждането на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане 

на деца с клинични симптоми за COVID-19 и други остри заразни болести, както и 

провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на 

социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за 

наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване 

на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване. Тези 

мерки да се предвидят и в тази заповед, независимо, че вече са наложени с предходната 

заповед издадена за етап 1. 

8. Да се ограничат свижданията в лечебни заведения за болнична помощ и в 

хосписите. Да се допускат само свиждания при пациенти с престой над 5 дни - по 

преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска 

от заразяване с COVID-19. 

9. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива 

за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни да се допускат посещения на 

външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване 

на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

и носене на защитна маска за лице. Ограничението не се отнася за контролните органи 

при осъществяване на контролната им дейност. 

Основната цел на предложените мерки е от една страна да се осъществи контрол 

на източниците на инфекция, като чрез носене на защитни маски за лице да се намали 

отделянето на причинителя на заболяването в околната среда и от друга страна при 

спазване на дистанция да се ограничи възможността за заразяване на възприемчиви лица, 

да се ограничат контактите и появата на случаи  в обекти на закрито и колективи, което 

ще доведе до намаляване на последващото предаване на заразата на други лица. 

Носенето на защитна маска за лице се препоръчва като бариерна мярка, която да 

предпази движението на респираторни капчици във въздуха от един човек към друг, 

когато лицето, което носи маската киха, кашля, говори или повиши глас. Същата може 

да послужи основно като средство за контрол на източника на инфекция, за да се намали 

разпространението на дадено заболяване, което се предава по въздушно-капков път, 

особено по време на епидемия или пандемия, когато се счита, че броят на 

безсимптомните лица в обществото е висок. По този  начин се свежда до минимум 

отделянето на респираторни капчици от заразени лица, които още не са развили 

симптоми или които остават асимптомни. Препоръката се основава на това, което е 

известно за ролята на респираторните капчици в разпространението на вируса на 

COVID-19, както и на нарастващия брой доказателства от клинични и лабораторни 

проучвания, които сочат, че маските намаляват разпространението на капчиците, само 

когато покриват носа и устата.  

 Друг път на предаване на инфекцията при COVID-19 е чрез допир до 

контаминирани повърхности и предмети. Както и при други респираторни вируси, след 

докосване на замърсени повърхности и последващ допир на ръцете до носа, устата или 

очите вирусът може да проникне в човешкото тяло по т.нар. контактно-битов път. Ето 

защо, за намаляване на разпространението на заболяването се препоръчва почистване и 

дезинфекция на околната среда с вирусоцидни препарати, особено при повсеместно 

разпространение на заболяването. 

Прилагането на подходящи дезинфектанти унищожава вируса за кратко време. 

Поради това правилната хигиена на ръцете и дезинфекцията на повърхности е от 

съществено значение за превенция на разпространението на COVID-19. 

С посочените ограничителни мерки се цели да се намали предаването на вируса, 

особено при увеличената гъстота на населението поради летния туристически сезон и 



във връзка с това увеличената заболяемост, изпреварваща заболяемостта  в другите 

области в страната. 

Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на 

изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или 

трудно поправими вреди за живота и здравето на населението в областта. 

В допълнение ограничителните мерки опазват здравната система от 

претоварване и от невъзможността за обслужване на други пациенти със спешни или 

хронични заболавания и запазват дейността на различни бизнеси и структури, свързани 

с туризъм и с други области от обществения живот (отсъствие от работа на персонала 

поради заболяване, карантина на контактни лица, трудности по изолация и карантина 

на туристите и др.) 

 


