
43Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2020

ÏÀÍÄÅÌÈßÒÀ ÎÒ COVID-19 

ÊÐÀÒÊÀÒÀ ÈÑÒÎÐÈß ÍÀ ÅÄÍÀ ÇÀÏÎÂÅÄ 

ÇÀÏÎÂÅÄ
¹ ÐÄ-01-264/14.05.2020 ã.

На ос но ва ние чл. 61, ал. 7, 9 и 12 от Закона за здра ве то и 
чл. 73 от Административнопроцесуалния ко декс и във връз ка с 
обя ве на та с Решение № 325 на Министерския съ вет от 
14.05.2020 г. из вън ред на епи де мич на об ста нов ка и пред ло же ние 
на главния дър жа вен здра вен ин спек тор за въ веж да не на мер ки 
на те ри то рията на стра на та

ÍÀÐÅÆÄÀÌ:
1. На за дъл жи тел на изо ла ция и бол нич но ле че ние под ле жат 

след ни те пот вър де ни слу чаи на COV1D-19:
а) въз раст ни ли ца ≥ 60 г., не за ви си мо от кли нич но то про ти-

ча не на за бо ля ва не то;
б) ли ца с прид ру жа ва щи хро нич ни за бо ля ва ния и/ или иму-

но ком про ме ти ра щи състояния, не за ви си мо от кли нич но то про ти-
ча не на за бо ля ва не то;

в) ли ца с теж ко кли нич но про ти ча не ка то за дух или затруд-
не но ди ша не, поява на храч ки или хе моп тое;

г) ли ца с не въз мож ност за изо ла ция и ле че ние в до маш ни 
усло вия, не за ви си мо от кли нич но то про ти ча не на за бо ля ва не то.

2. На за дъл жи тел на изо ла ция и ле че ние в до маш ни усло вия 
за пе риод от 28 дни от да та та на пот вър ди тел но то ла бо ра тор но 
из след ва не под ле жат след ни те пот вър де ни слу чаи на COVID-19:

а) за ра зо но си те ли / асим п то ма тич ни ли ца;
б) ли ца с ле ки кли нич ни оплак ва ния (те лес на тем пе ра ту ра 

< 38  С, каш ли ца, не разпо ло же ние, хре ма, възпа ле но гър ло, сто-
маш но-чрев ни сим п то ми ка то га де не, пов ръ ща не и/ или диария, 
без про ме ни в пси хич ния ста тус (т.е. обър к ва не или летаргия) и 
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без прид ру жа ва щи хро нич ни за бо ля ва ния и/ или иму но ком про ме-
ти ра щи състояния.

3. Задължителната изо ла ция и бол нич но то ле че ние на ли це 
по т. 1 се из вър ш ва с пред пи са ние по обра зец съглас но Прило-
жение № 1 на ди рек то ра на съ от вет на та ре гионал на здрав на ин-
спек ция по пред ло же ние на ле ка ря, на со чил ли це то за хоспи та ли-
за ция.

4. Задължителната изо ла ция и ле че ние в до маш ни усло вия 
на ли це по т. 2 се из вър ш ва с пред пи са ние по обра зец съглас но 
Приложение № 2 на ди рек то ра на съ от вет на та ре гионал на здрав-
на ин спек ция по пред ло же ние на ле ку ва щия ле кар въз ос но ва на 
из вър ше на оценка на съ щест ву ва щия епи де ми чен риск.

5. Лицата по т. 1 се изпис ват от съ от вет но то ле чеб но за ве де-
ние за бол нич на по мощ след пре ценка на ле ку ва щия ле кар и един 
отри ца те лен ре зул тат от из след ва не по ме то да на по ли ме раз но 
ве риж на ре ак ция за до каз ва не на COVID-19.

6. След изпис ва не от ле чеб но за ве де ние за бол нич на по мощ 
ли ца та по т. 5 се поста вят на за дъл жи тел на изо ла ция в до маш ни 
усло вия за 28-дне вен пе риод с пред пи са ние по обра зец съглас но 
Приложение № 2 на ди рек то ра на съ от вет на та ре гионал на здрав-
на ин спек ция.

7. Изолацията на ли ца та по т. 2 и 6 в до маш ни усло вия се 
пре уста но вя ва след из ти ча не на 28-днев на та за дъл жи тел на изо ла-
ция и при по лу ча ва не на един отри ца те лен ре зул тат от про ве де но 
из след ва не по ме то да на по ли ме раз но ве риж на ре ак ция за до каз-
ва не на COVID-19.

8. При по ло жи те лен ре зул тат от про ве де но из след ва не по 
ме то да на по ли ме раз но ве риж на ре ак ция за COV1D-19 по т. 7 
изо ла цията в до маш ни усло вия на ли це то се удъл жа ва с пред пи-
са ние по обра зец съглас но Приложение № 2 на ди рек то ра на съ-
от вет на та ре гионал на здрав на ин спек ция до по лу ча ва не на отри-
ца те лен ре зул тат от про ве де но из след ва не по ме то да на по ли ме-
раз но ве риж на ре ак ция за COVID-19.

9. Медицинското наблю де ние на ли ца та, поста ве ни под до-
маш на изо ла ция, се осъ щест вя ва от об щопрак ти ку ващ ле кар или 
ле ку ващ ле кар от ле чеб но то за ве де ние, осъ щест ви ло бол нич но то 
ле че ние.
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10. В пе риода на за дъл жи тел на изо ла ция в до маш ни усло вия 
ли ца та по т. 2, 6 и 8 са длъж ни да не на пускат до мо ве те си или 
място то, в което са по со чи ли, че ще пре би ва ват за по со че ния в 
пред пи са нието срок, и да спаз ват ин струк циите, по со че ни в 
Приложение № 3.

11. Всички близ ки кон так т ни на пот вър ден слу чай на 
COVID-19 съглас но Приложение № 4 се поста вят под ка ран ти на 
в до ма или на дру го място, на което ли це то е по со чи ло, че ще 
пре би ва ва с пред пи са ние по обра зец съглас но Приложение № 5 
на ди рек то ра на съ от вет на та ре гионал на здрав на ин спек ция или 
на опра во мо ще но от не го длъж ност но ли це за срок от 14 дни, 
счи та но от послед ния кон такт със за бо ля ло то ли це.

12. По ре да на т. 11 под ка ран ти на за срок от 14 дни се поста-
вят и ли ца та, които са влез ли на те ри то рията на стра на та от дру ги 
дър жа ви, по со че ни в за по вед на ми нистъ ра на здра ве опаз ва не то 
по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здра ве то.

13. В пе риода на ка ран ти на та ли ца та по т. 11 и 12 са длъж ни 
да не на пускат до мо ве те си или място то, в което са по со чи ли, че 
ще пре би ва ват за по со че ния в пред пи са нието срок, и да спаз ват 
ин струк циите, по со че ни в Приложение № 6.

14. Медицинското наблю де ние на ли ца та, поста ве ни под ка-
ран ти на, се осъ щест вя ва от об щопрак ти ку ва щия им ле кар, а ко га-
то ня мат та къв – от съ от вет на та ре гионал на здрав на ин спек ция.

15. Ако до из ти ча не на опре де ле ния с пред пи са нието срок не 
се появят сим п то ми за COVID-19 съглас но ак ту ал на та де фи ни-
ция за слу чай, ка ран ти на та се пре уста но вя ва.

16. При поява на сим п то ми на остри респи ра тор ни бо лести 
(по ви ше на тем пе ра ту ра, каш ли ца, хре ма и други) ли ца та са длъж-
ни да се свър жат по те ле фон с об щопрак ти ку ва щия си ле кар или 
със съ от вет на та ре гионал на здрав на ин спек ция, от къ де то да по-
лу чат ука за ния спо ред слу чая.

17. Предписанията, с които се поста вят под ка ран ти на ли ца-
та по т. 12, мо гат да се из да ват и в елек трон на фор ма при на ли чие 
на тех ни ческа въз мож ност. Запознаването със съ дър жа нието се 
удосто ве ря ва с по ла га не на под пис вър ху елек трон но устройст во 
и под пис ва не на декла ра ция за за поз на ва не със съ дър жа нието на 
пред пи са нието.
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18. Заповедта е в си ла до из рич на та ѝ от мя на в за ви си мост от 
съ щест ву ва щия епи де ми чен риск от разпростра не нието на 
COVID-19 на те ри то рията на стра на та.

19. Настоящата за по вед от ме ня Заповед № РД-01-129 от 
16.03.2020 г., из ме не на и до пъл не на със Заповед № РД-01-165 от 
27.03.2020 г.

20. Заповедта да се публи ку ва на ин тер нет стра ни ца та на 
Министерството на здра ве опаз ва не то.

21. Заповедта вли за в си ла на 14.05.2020 г.
Заповедта под ле жи на об жал ва не в ед но ме се чен срок от 

публи ку ва не то ѝ на ин тер нет стра ни ца та на Министерството на 
здра ве опаз ва не то пред съ от вет ния ад ми нистра ти вен съд по ре да 
на Административнопроцесуалния ко декс.


