
ЗАПОВЕД

НА ДИРЕКТОРА НА ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“

27.01.2021г.                № 22  гр. София

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно въвеждане  на  противоепидемични  мерки  за
недопускане разпространението на коронавирус COVID - 19
сред военнослужещите и цивилните служители в Института
по отбрана „ Професор Цветан Лазаров“.

На основание чл.  6,  ал.  4,  т.  1 и ал.  5 от Правилник за устройството и
дейността на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”,  Решение № 72
на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с
Решение  №  325  на  Министерския  съвет  от  14  май  2020  г.  извънредна
епидемична обстановка и  заповед на министъра на здравеопазването № РД - 01-
51/26.01.2021 г. 

З А П О В Я Д В А М :

I.  Възлагам на  директорите  на  дирекции и  началници на отдели в
Института по отбрана:

1. Изпълнението  на  указанията  на  Началника  на  Военномедицинска
академия  и  главен  лекар  на  въоръжените  сили  за  въвеждане  на
противоепидемични  мерки  с  цел  недопускане  разпространението  на
коронавирус  COVID  -  19  сред  военнослужещите  и  цивилните  служители  в
Института по отбрана , в това число и Указания 904/15.05.2020 г. 

2. Да  се  спазват  изискванията  за  лична  хигиена,  социална  дистанция  и
противоепидемичните  мерки,  въведени  със  заповедите  на  Министъра  на
здравеопазването  от  всички  военнослужещи и  цивилни  служители,  когато  се
намират в закрити обществени места и когато се намират на открити обществени
места

II. Считано от издаване на настоящата заповед до 30.04.2021 г.  всички
директори на дирекции и началници на отдели да организират прилагането
на противоепидемични мерки  в работните помещения, както следва: 

1. Редовно  проветряване  и  дезинфекция  съгласно  алгоритъм,  посочен  в
Приложение № 1. 

2. Недопускане  до  работните  помещения  на  лица  с  прояви  на  остри
респираторни  болести  (повишена  температура,  кашлица,  затруднено  дишане,
загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

3. Инструктаж  на  личния  състав  за  спазване  на  лична  хигиена,  съгласно
алгоритъма посочен в Приложение № 2. 

4. Създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между
личния състав най-малко от 1,5 м,  а  при невъзможност – носене на защитна
маска за лице.



5. Осигуряване на лични предпазни средства на служителите в зависимост от
спецификата на работа и оценката на риска на работното място.

6. Осигуряване на дезинфектант за ръце на входовете на сградите. 
7. Създаване  на  организация  за  контрол  на  входовете  на  сградите  по

отношение броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице от тях.
8. При непосредствено  обслужване  на  клиенти,  изискващо разстояние  по-

малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице.
9.  Служителите,  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.

III. Възлагам на директорите на дирекции и началници на отдели в
Института  по  отбрана  допълнително  прилагане  на  противоепидемични
мерки,  както следва:

1. Забранявам   провеждането  на  семинари,  работни  срещи,  тържества,
чествания и други прояви, при които има струпване на хора на закрито. 

2. Провеждането  на  заседания  на  работни  групи,  комисии,  кръгли  маси,
научни съвети, експертни съвети и други мероприятия, свързани със служебната
дейност, да се извършват неприсъствено или под формата на видеоконферентна
връзка. 

3. По изключение, посочените в т. 2 мероприятия, може да се провеждат
присъствено  в  големи  зали,  осигуряващи  възможност  за  спазване,  както  на
социална дистанция, така и на всички противоепидемични мерки. 

4. В  случаите  по  т.  3,  след  всяко  заседание  да  се  извърши  цялостна
дезинфекция на помещението. 

5. Служебните  командировки  да  се  провеждат  в  райони,  които  не  са
поставени под карантина по реда на действащото законодателство, при спазване
на всички противоепидемични мерки. 

6. Влизането на всички служители в сградата да става само след измерване
на телесната температура от дежурния охранител. Ежедневно всички служители
да докладват лично на прекия си началник за своето здравословно състояние. 

7. В работно време военнослужещите и цивилните служители да ограничат
до минимум контактите по между си и движението си в рамките на института.
За обмен на документи и съгласуването им да се използва служебна електронна
поща.  

8.  Да се ограничи до минимум движението на служители от Института по
отбрана до сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий" №
3, ул. „Иван Вазов" № 12 и на бул. „Тотлебен" № 34. 

9. Забранявам  явяването на работа на лица, на които е издаден болничен
лист и на тези, които са поставени под изолация/карантина.

10. Забранявам  влизането  на  външни  лица  в  сградата  на  Института  по
отбрана. При необходимост от влизане на външни лица, то да се осъществява
при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки.

11. При  констатиране  на  служител  със  симптоми  на  респираторно
заболяване  -  кашлица,  зачервяване  на  лицето,  повишена  температура,



затруднено дишане и други прекия ръководител да ми докладва и веднага да го
изпрати за преглед и тест във ВМА- София.

IV.  Отправям  следните  препоръки  за  намаляване  на  рисковете  от
разпространение на инфекции, причинени от коронавирус (СОVID-19):

1. Често измиване на ръцете с вода и сапун за минимум 20 секунди, особено
преди  хранене,  след  използване  на  тоалетната,  след  кихане,  кашляне  или
издухване  на  носа,  след  допир  до  повърхности  в  обществени  места.  При
невъзможност за  измиване,  следва да се използва дезинфектант на алкохолна
основа  за  обтриване  на  сухи  ръце  минимум  30  секунди,  като  се  обръща
специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба
на дланите. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време
за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 

2. При кихане и кашляне да се спазва респираторния етикет - закриване на
устата  и  носа  с  еднократни  хартиени  кърпи  за  нос,  които  след  употреба  се
изхвърлят незабавно и се  измиват ръцете.  При невъзможност,  да  се използва
ръкава  на  носената  дреха,  като  ръката  се  свива в  лакътната  става,  така  че  с
предмишницата да се покрият носа и устата. Да не се използва дланта на ръката. 

3.  Да се избягва докосването на очите, устата и носа, особено след допир на
ръцете до повърхности, предмети и т. н.  Да се избягва директен контакт със
секрети или пръски, отделени при кихане и кашлица. 

4. Да се  избягва  близък  контакт  и  спазва  разстояние  (минимум 1,5  м)  от
болни  хора,  особено  по  отношение  на  хора,  проявяващи  симптоми  на
респираторно заболяване. 

5. Два  пъти  дневно  да  се  извършва  дезинфекция  на  коридорите  и
помещенията за общо ползване. 

6. Да се увеличат мерките срещу разпространението на коронавируса чрез
извършване на дезинфекция на ръцете на служителите и контрол на телесната
температура при влизане в сградата на Института по отбрана. 

7. Военнослужещите  и  цивилните  служители  да  ограничат  до  минимум
ползването на градския транспорт до и от работните места.

8.  Военнослужещите  и  цивилните  служители  да  ограничат  до  минимум
движението  си  извън  границите  на  гарнизона  и  най-вече  в  поставени  под
карантина населени места. 

9. Всички  лица,  когато  се  намират  в  закрити  обществени  места,  в  т.  ч.
транспортни  средства  за  обществен  превоз,  лечебни  и  здравни  заведения,
аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве,
административни учреждения и други  места,  в  които се  обслужват или имат
достъп  гражданите,  железопътни  гари  и  автогари,  летища,  метростанции,
търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат
поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която
се използва съгласно препоръките в приложение № 3. 

10. Всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които
има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от
1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или



многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в  приложение
№ 3.

           V. Определям допълнителни мерки по отношение на организацията
на работата: 

1. Да  се  ограничи  до  минимум струпването  на  голям  брой  лица  на  едно
място, включително и по време на тютюнопушене, като продължи да се спазва
социална дистанция от минимум 1,5 метра. 

2. Всички служители в института да използват предпазни маски по време на
работа.  Разрешавам  да  не  се  използват  маски  само  при  осигурена  социална
дистанция мужду хората от минимум 1,5 метра в залите и работните помещения.

3. Получаването и предаването на преписки между Института по отбрана и
другите  структури от  Министерство  на  отбраната  и  Българската  армия да  се
извършва само чрез регистратурите на Института по отбрана. 

4.  Директорите на дирекции и началниците на отдели да завишат контрола и
превантивните  дейности  сред  подчинения  им  личен  състав  за  спазване  на
противоепидемичните мерки и правила на дистанцирано социално поведение. 

5. След внимателна преценка за необходимия минимум от личен състав за
изпълнение на ежедневната дейност, да се организира ползването на платения
годишен   на  военнослужещите  и  цивилните  служители  при  спазване  на
действащото законодателство. 

6. Директорите  на  дирекции  и  началниците  на  отдели  да  завишат
предварителния,  текущия  и  да  осъществяват  внезапен  контрол  по  време  на
ежедневия служебен процес и при евентуалното провеждането на мероприятия
от всякакъв   характер,  за  стриктното зпазване  на  всички противоепидемични
мерки заповядане в заповедите на Министъра на отбраната и настоящата заповед
на директора на Института по отбрана.

7. За  неспазване  на  настоящата  заповед  военнослужещите  и  цивилните
служители носят административна и дисциплинарна отговорност.

 Отменям Заповеди №  346/03.11.2020 г. допълнена с № 363/23.11.08.2020
г.на директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

Със заповедта да се запознае целия личен състав на Института по отбрана
„Професор Цветан Лазаров”. 

Изпълнението  на  заповедта  възлагам  на  заместник-директора  на
Института по отбрана, директорите на дирекции и началниците на отдели.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ‘

ПОЛКОВНИК Д-Р                  ДИМИТЪР КИРКОВ



Приложение № 1 към I., точка 1

към заповед №22/27.01.2021г.

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В

ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА

1. Избор на дезинфектант 

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на 

здравеопазването. 

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, 

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти

и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или 

животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип

4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. 

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на 

който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие. 

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при 

пократко време на въздействие (до 15 минути). 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките 

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на 

дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на 

хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, 

прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на 

асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на 

пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни 

чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в 

зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития). 2.2.

Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция. 



2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва 

почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото 

лице, работното помещение, общите части. 

3. Начини на приложение на дезинфектантите Дезинфектантите могат да бъдат 

готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или 

концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба. 

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) 

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, 

които са готови за употреба. 

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста 

кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта. 

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри 

кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят 

съгласно указанията на производителя. 

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.): 

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под 

формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен 

разтвор или в готова форма за употреба. 

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на 

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета. 

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и 

време на въздействие. 

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива 

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване 

или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и 

животни до третираните помещения и др. 

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по 

различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите 

повърхности при стриктно спазване указанията на производителя. 



4. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към 

химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и 

др.) 

Приложение № 2 към I., точка 3

към заповед №22/27.01.2021г.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ

1. Ръцете се мият винаги: 

а) когато са видимо замърсени 

б) след кихане или кашляне; 

в) преди, по време на и след приготвяне на храна; 

г) преди хранене; 

д) след ползване на тоалетна; 

е) след досег с животни или техни изпражнения; 

ж) при непосредствена грижа за болен. 

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с 

вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на 

сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на 

производителя, като се обръща специално внимание на палците, между 

пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите). 

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за 

контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 



Приложение № 3 към IV., точки 10 и 11

към заповед №22/27.01.2021г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО НОСЕНЕ НА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА

ЛИЦЕ

1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа 

до брадичката.

2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 

3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките 

(ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна. 

4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце. 

5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за 

отпадъци, веднага след сваляне. 

6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се 

обработват по следния начин: 

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат 

(детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; 

или 

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с 

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на 

производителя (химио-термодезинфекция). 

7. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. 

8. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.


