ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 г.,
за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България
до 13.05.2020 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-131 от 17.03.2020 г., изм. и доп. - ЗАПОВЕД
19.03.2020 г., доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-144 от 22.03.2020 г., изм. - ЗАПОВЕД
26.03.2020 г., доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-168 от 30.03.2020 г., изм. - ЗАПОВЕД
31.03.2020 г., доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-172 от 2.04.2020 г., изм. - ЗАПОВЕД
10.04.2020 г., доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-197 от 11.04.2020 г., изм. - ЗАПОВЕД
20.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г., доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-228 от 21.04.2020 г.
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РД-01-139
РД-01-154
РД-01-169
РД-01-195
РД-01-225

от
от
от
от
от

На основание чл. 63 от Закона за здравето 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:
В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:
I. (изм. - ЗАПОВЕД № РД-01-154 от 26.03.2020 г., ЗАПОВЕД № РД-01-195 от 10.04.2020 г.)
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до
13.05.2020 г.:
1. (доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-144 от 22.03.2020 г.) 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. В
обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанции да не се
допуска консумацията на място.
1а. (нова - ЗАПОВЕД № РД-01-139 от 19.03.2020 г.) 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. I,
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. (доп. - ЗАПОВЕД № РД-01-172 от 2.04.2020 г.) 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. 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.
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 не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни
заболявания.
7. (изм. - ЗАПОВЕД № РД-01-225 от 20.04.2020 г.) Преустановява се дейността по присаждане
на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.
7а. (нова - ЗАПОВЕД № РД-01-228 от 21.04.2020 г.) Преустановяват се следните дейности по
асистирана репродукция: започване на нови процедури по хормонална стимулация на пациентки
на възраст под 39 години; започване на нови процедури по трансфер на размразени ембриони;
започване на вътрематочни инсеминации; изследване на стерилитет, свързан с мъжки фактор;
започване на нови процедури по даряване на яйцеклетки. Изключение от забраната за започване
на нови процедури се допуска по отношение на хормонални стимулации и процедури на естествен
цикъл за пациентки с анти-Мюлеров хормон под 1 ng/ml, както и при онкологично болни пациенти
по отношение замразяване на яйцеклетки или сперматозоиди с предстояща химио- или
лъчетерапия. Започнатите дейности по асистирана репродукция, които подлежат на
преустановяване съгласно тази заповед, могат да бъдат довършени при стриктно изпълняване на
препоръките за намаляване на риска от разпространение на COVID-19.
7б. (нова - ЗАПОВЕД № РД-01-228 от 21.04.2020 г.) Продължаващите дейности по асистирана
репродукция да се изпълняват при спазване на следните условия: всеки пациент да се приема като
потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства
от персонала; да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна
дезинфекция на помещенията между пациентите; добитите яйцеклетки или ембриони да се
криоконсервират; започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на
ембрионите; когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички
изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19; препоръчително е два дни преди
фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат;
да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с) след ин витро при максимални
изисквания за сигурност.
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.
9. (нова - ЗАПОВЕД № РД-01-131 от 17.03.2020 г., отм. - ЗАПОВЕД № РД-01-139 от 19.03.2020 г.,

нова - ЗАПОВЕД № РД-01-168 от 30.03.2020 г., отм. - ЗАПОВЕД № РД-01-169 от 31.03.2020 г., нова ЗАПОВЕД № РД-01-197 от 11.04.2020 г., в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г. включително) Всички
лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за
обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни
спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна
употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази
мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са
предназначени за обществено ползване (в т.ч. всички места, на които се предоставят обществени
услуги).
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.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Ангел Кунчев, главен държавен
здравен инспектор и Жени Начева - заместник-министър на здравеопазването.

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Кирил Ананиев

