
област РЗИ начало на 
ограничението

край на 
ограничението мерки забележка

Благоевград

 👉👉 линк към заповедта - 
https://rzibl.org/dokumenti/covid-
19/%D0%A0%D0%94-01-560-21-07-2022.pdf  
                                                           
👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - 
http://www.rzibl.org/

22.7.2022 20.8.2022

👉👉 Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения, ЦСМП, РЗИ – Благоевград,
специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, дрогерии и оптики.
👉👉 Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. от всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на 
обществени места, на които има струпване на хора.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка работодателите да създадат възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние) или да въведат работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на 
регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата 
на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на 
работните места.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната обстановка 
с мерки по етапи - 

https://coronavirus.bg/bg/1215

Бургас

 👉👉 линк към заповедта - 
http://www.rzi-
burgas.com/Novini/Zapoved-01-99.pdf 
👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - http://www.rzi-
burgas.com/

19.7.2022 19.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и на 
социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, както и в РЗИ-Бургас са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна 
или многократна употреба
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
   а) редовно проветряване и дезинфекция . съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);                                                                        в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно 
посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и на социалните услуги от резидентен 
тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVTD-19 и отстраняване на персонала от работа до 
установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

👉👉 Карта на епидемичната обстановка 
с мерки по етапи - 

https://coronavirus.bg/bg/1215

Служба по трудова медицина Ирен М -  комплексни решения по здравословни и безопасни условия на труд за вашия бизнес

Противоепидемични и ограничителни мерки                                                                                                     
            на територията на България за август 2022г..



Варна

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzi-
varna.com/docs/Zapoved_RD-01-
128_29.07.2022.pdf   👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://www.rzi-varna.com/

1.8.2022 31.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. 
лечебни заведения, аптеки, оптики, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски 
обекти, транспортни средства за превоз на пътници, железопътни и морски гари, автогари, летища са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 Изключение от задължението по предходната точка се допуска за:
а) персонала и клиентите в ресторанти, заведения за бързо обслужване (снек барове, закусвални, заведения за бързо хранене, бистра), кафе-
сладкарници, питейни заведения и барове;
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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в заповедта;
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
   г) 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;
👉👉 При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за 
лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг 
прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
👉👉 При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма 
(надомна работа/работа от разстояние) или установят работно време с променливи граници или работа на смени, в т.ч. ограничаване на 
несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер, освен 
мерките по т. 4–6, прилагат и следните противоепидемични мерки: 👉👉 и други в заповедта......

👉👉 Карта на епидемичната обстановка 
с мерки по етапи - 

https://coronavirus.bg/bg/1215

Велико Търново

 👉👉 към момента няма въведени 
мерки         👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
http://www.rzi-burgas.com/

👉👉 Карта на епидемичната обстановка 
с мерки по етапи - 

https://coronavirus.bg/bg/1215

Видин

 👉👉 линк към заповедта - 
http://www.rzi-
vidin.net/news/2022/%D0%A0%D0%94-01-
52_26-07-2022_13-41-35_0.docx                 
                         👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
http://www.rzi-vidin.net/news.htm

28.7.2022 26.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за 
лице за еднократна или многократна употреба. 
👉👉  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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните 
помещения, както следва: 
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2; 
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, 
главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други); 
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и 
вода и дезинфектант. 
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график 
за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в 
зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. 
ограничаване на несъществени контакти на работните места. 
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски 
или други обекти, които предоставят услуги на гражданите 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) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и 
комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда. 
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както 
и за други остри заразни болести. 
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Враца

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzi-vratsa.com/pic/posts/2022-
07/16583874059785/embed/files/Zapoved%
20RD-01-
93%20ot%2020%2007%202022%20Director%2
0RZI_1.pdf     👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://www.rzi-vratsa.com/

21.7.2022 20.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални 
услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или 
многократна употреба.                                                                                                                                                                                       👉👉  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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират процеждано го на противоепидемични мерки в работните помещения, какго 
следва:
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, но Приложение № 2;
   б) недопускане до работите помещения па лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрома, 
кашлица, затруднено дишане и други);
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектапт,
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде работа в дистанционна форма (надомна работа и/или работа от разстояние).
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, тьрговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите да осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести,
👉👉  Провеждане 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 COV1D-19 и отстраняване на персонала от работа до 
установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Габрово

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
gbr.org/wp-content/uploads/2022/07/RD-
01-137.pdf                  👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://rzi-gbr.org/

21.7.2022 21.8.2022

👉👉 Всички лица, които се намират в лечебни заведения, РЗИ Габрово, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяме, на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, на територията на област Габрово са длъжни да имат поставена защитна 
маска за лице за еднократна или многократна употреба;
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №2;
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани 
почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната 
трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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; осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.                                                                                                                                                               👉👉 Лицата, предоставящи и други 
услуги на граждани да използват средствата на информационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в 
електронна'среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Добрич

 👉👉 линк към заповедта - 
http://www.rzi-
dobrich.org/files/upload/aktualno/RD-01-
217.PDF     👉👉 страница за следене 
на актуални заповеди - 
http://www.rzi-dobrich.org/

20.7.2022 18.8.2022

👉👉 Носене на защитна маска за лице във всички лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, аптеки, 
дрогерии, оптики. здравни кабинети, в сградата на РЗИ - Добрич, в ненсионерски клубове, в обекти за предоставяне на социални услуги и в градски 
транспорт.
👉👉 Спазване иа физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между гражданите.
👉👉 В помещения, в които се струпват много хора. да се организира редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм;
👉👉 Да сс спазват Инструкциите за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и 
дезикфектант в производствени, административни, търговски и други обекти;
👉👉 Всички физически и юридически лица. които са собственици или управляват обекти по т.1, да организират дейността си по начин, който 
осигурява наличие на видно място на информация за гражданите за задължението им да носят защитни маски на лицето прн посещение в тях.
👉👉 Въвеждам провеждането на засилен сутрешен филтър в детските заведения на територията на областта за недопускане на деца с клинични 
симптоми за COV1D-19, както и за други остри заразни болести.                                                                                                                         👉👉 Въвеждам 
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 COV1D-19 и отстраняване на персонала от работа до 
установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
👉👉 Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от 
разетояиие/надомна работа), където е възможно.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Кърджали

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
kardjali.com/docs/ALL-
doc11/2022/normativni/01-155.pdf            
                                                  👉👉 
страница за следене на актуални 
заповеди - https://rzi-kardjali.com/

28.7.2022 26.8.2022

👉👉 Всички лица. когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в 
социалните услуги ог резидентен тип за деца и възрастни, в РЗИ - Кърджали п обществен транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба, която да покрива носа и устата.
👉👉 Задължителното носене на защитна маска в обектите по т.1.1. не се отнася за деца под 6 (шест) годишна възраст.
👉👉 Всички лица, които не са от едно семейство/домакииство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора 
да спазват физическа дистанция от 1.5 м.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Кюстендил

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
kn.net/bg/2022/07/21/%d0%b7%d0%b0%d0
%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4-
%d1%80%d0%b4-01-137-21-07-
2022%d0%b3/                                         
         👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - https://rzi-
kn.net/bg/

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в 
социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, както и в административните сгради на РЗИ-Кюстендил и административните сгради на 
РЗОК-Кюстендил, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉  Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора да 
спазват физическа дистанция от 1,5 м.                                                                                                                                                                                         👉👉 Всички 
работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и 
дезинфектант.                                                                                                                                                                                                                                          👉👉 
Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести,
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Ловеч

 👉👉 линк към заповедта - http://rzi-
lovech.bg/Zapoved-merki-21.07.2022.doc  
              👉👉 страница за следене 
на актуални заповеди - 
http://www.rzi-lovech.bg/

23.7.2022 20.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне па социални 
услуга и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или 
многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в приложение №1;
👉👉 Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, където има голямо струпване на 
хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м;
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, по Приложение № 2,
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други),
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун , вода и 
дезинфектант,
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде работа в дистанционна форма (надомна работа и/или работа от разстояние);
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите, да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта;
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтьр в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести;
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Монтана

 👉👉 линк към заповедта - 
https://bg.rzi-
montana.org/images/covid19/Scan2022-
07-21_141739.pdf                                    
                    👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://bg.rzi-montana.org/

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица. когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в 
социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни и РЗИ - Монтана са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или 
многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
     б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
     в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и 
дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани 
почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната 
трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица. които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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: осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.
👉👉 Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните 
технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19. както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Пазарджик

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzipz.net/2022/ZapRZI.pdf        
           👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - 
https://www.rzipz.net/news.php

28.7.2022 28.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба. Задължителното носене на защитна маска за лице не се отнася за деца до 6 - годишна възраст.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:                                                                                                                                                                                                                                                   а) редовно 
проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉  При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, 
които предоставят услуги на гражданите 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; осигуряват
дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Перник

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.bg.rzi-
pernik.com/docs/ZAPOVED_19.07.2022.pdf 
              👉👉 страница за следене 
на актуални заповеди - https://bg.rzi-
montana.org/

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица, посещаващи и работещи в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги 
и социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни за времето на престоя си в посочените обекти да ползват защитна маска за 
лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 Да се създаде организация в административните сгради, ползвани от областните и общински държавни органи и органи на съдебната власт по 
спазване на, дистанция от 1,5 м. между посетителите, дезинфекция на работни повърхности, проветряване на помещенията, хигиена на ръцете и 
недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни заболявания. При възможност да се създаде организация за 
работа на служителите и работниците от разстояние и предоставяне на административни услуги в електронна среда.
👉👉 Физическите и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които 
предоставят услуги на гражданите да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на физическа дистанция най-малко от 1.5 м. 
между посетителите и да създадат организация на дейностите за дезинфекция и проветряване на помещенията.
👉👉 Да се провежда засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други 
остри заразни болести.                                                                                                                                                                                                               👉👉 Да се 
провежда 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

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Пазарджик

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzipz.net/2022/ZapRZI.pdf        
           👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - 
https://www.rzipz.net/news.php

28.7.2022 28.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, в обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба. Задължителното носене на защитна маска за лице не се отнася за деца до 6 - годишна възраст.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:                                                                                                                                                                                                                                                   а) редовно 
проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉  При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, 
които предоставят услуги на гражданите 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; осигуряват
дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Плевен

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
pleven.com/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%A0%D0%94-
01-180.pdf    👉👉 страница за следене 
на актуални заповеди - https://rzi-
pleven.com/

1.8.2022 31.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики и дрогерии специализираните институции за предоставяне на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, обществен градски транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска 
за лице за еднократна или многократна употреба. Изключение от това изискване се прави за деца до 6-годишна възраст.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм посочен в Приложение №2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване да създадат организация за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние) при възможност.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. 
между лицата в обекта и дезинфектант за ръце на входа.                                                                                                                            👉👉 Лицата, 
предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при 
възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца е клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Пловдив

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.riokozpd.com/uploads/dostyp
%20informaciq/2022/2022-07-
21%20%D0%A0%D0%94-01-577.pdf     👉👉 
страница за следене на актуални 
заповеди - 
https://www.riokozpd.com/

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица, които се намират в лечебни заведения, в аптеки, оптики и дрогерии и обекти за предоставяне на социални услуги за депа и 
възрастни, в обществен градски транспорт, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. 
Задължителното носене на защитна маска за лице не се отнася за деца до 6 - годишна възраст.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаването да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва: редовно проветряване и дезинфекция, съгласно алгоритъм посочен в Приложение № 2; И  инструктаж на персонала за правилна хигиена 
на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
👉👉 Работодателите и органите по назначаване да създадат организация за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние), при възможност.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на -ражданите да организират дейността си по начин, който да осигурява спазване на дистанция най - малко от 
1,5 метра между липата в обекта                                                                                                                                                                                                                          
                                                👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца е клинични симптоми на 
COVID-19, както и задруги остри заразни болести.
👉👉 Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне кг социални услуги и в социални услуги от резидентен тип 
за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми на COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до 
установяване на диагнозата и клинично оздравяване

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Разград

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
razgrad.egov.bg/wps/wcm/connect/rzi-
razgrad.egov.bg705/4f2b34d2-eebc-4937-
a4f5-
d4bf48ae5d6f/zapoved.docx?MOD=AJPER
ES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWOR
KSPACE.Z18_PPGAHG8001MD1060GBCNMF
2KF0-4f2b34d2-eebc-4937-a4f5-
d4bf48ae5d6f-o8wMh0F                           
            👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - https://rzi-
razgrad.egov.bg/wps/portal/rzi.razgra
d/home

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, градски транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за 
еднократна или многократна употреба. 
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва: 
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2; 
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други); 
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и 
дезинфектант. 
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма. 
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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; осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести. 
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Русе

 👉👉 линк към заповедта - 
http://www.rzi-ruse.com/files/flu/2022-07-28-
06-42-18-protivoepid_merki_zapoved.pdf    
                          👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
http://www.rzi-ruse.com/

28.7.2022 27.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в 
социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни и обществения транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за 
еднократна или многократна употреба. Изключение от това изискване се прави за деца до 6 годишна възраст.
👉👉 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.                                                                                                                                                                       👉👉  Всички 
работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
   а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
   б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
   в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние).
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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 осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Силистра

 👉👉 линк към заповедта - http://rzi-
silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/0/8ED50DB56
FCE16A2C2258885004C5FB4/$FILE/%D0%97
%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D
0%94%C2%A0%E2%84%96%C2%A0%D0%A0
%D0%94-01-203.pdf                                  
        👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - http://www.rzi-
silistra.com/

21.7.2022 21.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални 
услуги и на местата за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за 
еднократна или многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Работодателите и органите по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (температура, главоболие, хрема, кашлица, 
затруднено дишане и други);
    в) провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете  и осигуряват необходимите консумативи за хигиена и децинфекция на 
ръцете.
👉👉 По преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който да осигурява:
    а) 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) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на задължителен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други 
остри заразни болести.
👉👉 Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в местата за социални 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. Да се организира контрол на свижданията със спазване на противоепидемични 
мерки (носене на защитна маска за лице, дезинфекция на ръце на входа, бърз антигенен тест за посетителите при лежащо болни).
👉👉 Да се организира контрол на входа за външни посетители в болничните структури, със спазване на противоепидемични мерки (носене на 
защитна маска за лице и дезинфекция на ръце на входа).

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Сливен

 👉👉 линк към заповедта - http://rzi-
sliven.org/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%97%D0%B0
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-
%D0%A0%D0%94-19-230-%D0%BE%D1%82-
20.07.2022.pdf                              👉👉 
страница за следене на актуални 
заповеди - http://rzi-sliven.org/

21.7.2022 21.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за боднична и извънболнична медицинска помощ, ЦСМП - Сливен, РЗИ - Сливен, 
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, аптеки, оптики и 
дрогерии, и в автобусите на градския транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани 
почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната 
трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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 и осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.                                                                                                                                                             👉👉 Провеждане на засилен сутрешен 
филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Смолян

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
smolyan.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0
%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-
%D0%9F%D0%95%D0%9C%201.pdf      👉👉 
страница за следене на актуални 
заповеди - https://www.rzi-
smolyan.com/

25.7.2022 25.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на социални 
услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или 
многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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.
👉👉 Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните 
технологии и при
възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Софийска област

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
sfo.bg/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%A0%D0%94-
01-329_19-07-2022_14-06-03_0-3.pdf           
                           👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://rzi-sfo.bg/

20.7.2022 19.8.2022

👉👉 Задължително носене на защитна маска за лице, покриваща носа и устата в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 
филиалите на ЦСМП Софийска област, РЗИ – Софийска област, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, 
оптики и дрогерии.
👉👉 Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. за всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на 
открити обществени места, на които има струпване на хора.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения, за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други 
остри заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция на ръце и повърхности;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
👉👉 При възможност и по преценка на работодателите да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от 
разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



София град

 👉👉 линк към заповедта - 
https://srzi.bg/uploads//pages/Nachalna_st
ranica/1.Novini/%D0%A0%D0%94_01_248_0
3_08_22_.pdf                 👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://srzi.bg/bg

4.8.2022 18.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, търговски 
обекти, в търговските обекти разположени в МОЛовете, транспортните средства за обществен превоз, железопътни гари, автогари, летище София, 
метростанции, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 Изключение от задължението по т. 1 се допуска за:  а) деца до 6 годишна възраст;
    б) персонала и клиентите в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от ЗТ, игралните зали и казината.
    в) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;
    г) 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;
    д) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;
    е) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за 
лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг 
прозрачен материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва: а) редовнo проветряване и дезинфекция;  б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести 
(повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);  в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;   
г) 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;
👉👉 При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма 
(надомна работа/работа от разстояние) или установят работно време с променливи граници или работа на смени, в т.ч. ограничаване на 
несъществени контакти на работните места.
 👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер, освен 
мерките по т. 4 – 5, прилагат и следните противоепидемични мерки: а) 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) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на 
физическа дистанция и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
👉👉  ............ и други мерки в заповедта.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Стара Загора

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzi-
starazagora.org/images/novini/Novini_2022
/Zapoved__RD-01-212_21.07.2022.pdf        
                              👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://www.rzi-starazagora.org/

22.7.2022 22.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, РЗИ - Стара Загора, аптеки, оптики, дрогерии, градски транспорт на територията на 
област Стара Загора, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и 
възрастни са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба
👉👉 Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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 и осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Търговище

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
targovishte.bg/doc/Z_122.pdf                         
                 👉👉 страница за следене 
на актуални заповеди - https://rzi-
targovishte.bg/

1.8.2022 30.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в 
социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, градски транспорт както и в РЗИ -Търговище са длъжни да имат поставена защитна 
маска за лице за еднократна или многократна употреба.Изключение се допуска за деца до 6 годишна възраст.
👉👉 Препоръчва се на 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и Други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който:
    а) 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) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.                                                                                                                                                        👉👉 
Лицата и организациите, предоставящи административни и други услуги на граждани по възможност да организират дейността си в центрове за 
обслужване на граждани, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии, да предоставят съответните услуги в 
електронна среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Хасково

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzi-haskovo.org/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%97%D0%B0
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-
%D0%A0%D0%97%D0%98-
%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%
D0%B2%D0%BE1.doc                               
                               👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://www.rzi-haskovo.org/

22.7.2022 20.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения , аптеки, оптики, градския транспорт, специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги и на социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни  са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна 
или многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 и осигуряване на сапун и вода и 
дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени,с цел  ограничаване на  контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. 
между лицата, на които се предоставят съответните услуги.  Осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215



Шумен

 👉👉 линк към заповедта - 
https://www.rzi-
shumen.net/admin/uploader/uploads/docs
/zapoved_pem18.pdf                                       
                                  👉👉 страница за 
следене на актуални заповеди - 
https://www.rzi-
shumen.net/default.htm

1.8.2022 31.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните институции за предоставяне на 
социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, транспортни средства за обществен превоз на пътници (автобуси, 
таксиметрови автомобили) са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а)	редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2;                                                                                              б) 
недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, 
затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възмо жност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани 
почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната 
трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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; осигуряват дезинфектант за 
ръце на входа на обекта.
👉👉 Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните 
технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.
👉👉 Задължителното носене на защитна маска в обектите по т.1.1 не се отнася за деца до 6 (шест) годишна възраст.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Ямбол

 👉👉 линк към заповедта - https://rzi-
yambol.bg/rziwp/wp-
content/uploads/2022/07/%D0%97%D0%B0
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-
%D0%9F%D0%95%D0%9C.pdf                    
             👉👉 страница за следене на 
актуални заповеди - https://rzi-
yambol.bg/rziwp/

20.7.2022 20.8.2022

👉👉 Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, аптеки, оптики, дрогерии, специализираните 
институции за
предоставяне на социални услуги, РЗИ-Ямбол, автобусите на градския транспорт на територията на Областта са длъжни да имат поставена 
защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
👉👉 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.
👉👉 Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както 
следва:
    а) редовно проветряване и дезинфекция;
    б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, 
кашлица, затруднено дишане и други);
    в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.
👉👉 При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да 
се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани 
почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната 
трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
👉👉 Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други 
обекти, които предоставят услуги на гражданите 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.
👉👉 Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните 
технологии и при
възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
👉👉 Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри 
заразни болести.
👉👉 Провеждане 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.

👉👉 Карта на епидемичната 
обстановка с мерки по етапи - 
https://coronavirus.bg/bg/1215

COVID-19 - ИНТЕРАКТИВНА КАРТА на епидемичната обстановка по региони с описание на прилаганите мерки, съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 е достъпна на 
https://coronavirus.bg/bg/1215

Информацията в настоящата таблица е подготвена и представена в табличен вид от екипа на СТМ Ирен М и се предоставя за свободно ползване. Екипът ни прави всичко възможно да следи и актуализира така представеното и обобщено съдържание, за да бъде 
в полза на работодателите и гражданите, но не може да поеме отговорност за неотразени промени.
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