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Уважаеми колеги,  

За мен е изключително удоволствие да представя на Вашето внимание 

първия съвместен продукт на научноизследователските лаборатории на 

Военна академия „Г. С. Раковски“ - Предварителния доклад „Управление на 

пандемията COVID-19: Подходи, мерки, резултати“. Основна цел на доклада 

е представяне на предварително описание и анализ на възникването и 

разпространението на пандемията от позицията прилаганите управленски 

подходи от засегнатите страни. За изготвянето на доклада са използвани 

официални бази данни и публикации на Световната здравна организация, 

Европейския съюз, НАТО, водещите държави в света, съседните страни, 

системата за обществено здравеопазване и водещите институции на Р 

България. 

Предвид огромното влияние на пандемията върху всички аспекти на 

живота на съвременното общество, в доклада са оценени прилаганите 

управленски подходи и мерки, постигнатите окуражителни резултати и 

проблеми на управлението. Продължаващото разширяване влиянието на 

пандемията и необходимостта от създаване на програми и стратегии за 

продължително възстановяване от въздействието на последствията в 

икономика, здравната и социалната сфери на обществения живот, 

запознаването със систематизираната информация в доклада би 

подпомогнало формиране на споделено разбиране както за разпространение 

на заразяването, така и за качеството и ефективността на приложените 

управленски подходи. Отчитането на позитивите и недостатъците на 

началните усилия на управлението на пандемията може да подпомогне за 

ангажиране и спечелване съпричастността на нашето общество, а за 

справяне с трансграничното разпространение на пандемията - повишаване 
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на взаимодействието със съседните страни и съюзниците от НАТО и 

Европейския съюз.  

 

Уважаеми членове на академичния състав и експерти,  

В Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна 

академия „Г. С. Раковски“ работят три функционални лаборатории, чиито 

предметни области за научни изследвания обхващат целия спектър на 

дейността на Военна академия и Системата за защита на националната 

сигурност в Република България. Мисията на лаборатория „Изследване на 

рисковете и заплахите за националната сигурност и отбрана“ е да осигурява 

прилагането на научни методи за провеждане на изследвания и оценки за 

предизвикателствата пред сигурността и отбраната на страната, за 

специализирана подготовка на експерти в областта на националната 

сигурност и отбраната. Академичният състав на лабораторията отговаря 

за научно-методическото осигуряване на провеждането на Стратегически 

преглед на сигурността и отбраната. 

Лаборатория „Военна история и поуки от практиката“ е 

предназначена за провеждане на научни и приложни изследвания в областта 

на военната и военнополитическата история, да подпомага разработването 

на доктрини и концепции и за извличането на поуки от практиката. 

Лаборатория „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ 

служи като функционален хъб за анализи и прогнози в областта на 

информационните аспекти на националната сигурност и повишаване на 

дигиталната компетентност на преподавателите и експертите от 

държавната и местна администрация. Нейната дейност е насочена към 
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научно-методическото и приложното осигуряване на дистанционното 

обучение и системата за академична комуникация във Военна академия.  

Функционалните структуриране и функционалност на лабораториите 

предоставя отлични възможности за целенасочено съвместно участие в 

научни и приложни изследвания не само на целия академичен и експертен 

състав на Военна академия, но тематично проектно привличане на водещи 

учени и изследователи от висшите учебни заведения и изследователски и 

неправителствени организации от страната и чужбина. Оперативността 

на лабораториите е в пълно съответствие с визията на Национална 

стратегия за развитие на научните изследвания в Република България до 2030 

година за изграждане и осигуряване национални хъбове за научни изследвания 

с висококвалифицирани изследователи, публично-частно партньорство и 

международно участие, като част от съвременна научна инфраструктура 

за развитие на научната система в страната през следващите години. 

 

генерал-майор д-р Груди Ангелов 
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Увод 

Многовековното развитие на човечеството непрекъснато е съпътствано 

от периодическа проява и противодействие на значими заплахи за неговата 

сигурност – природни бедствия, войни, пандемии, епидемии, кризи и 

конфликти. Изключително важна част от борбата за оцеляване се базира на 

прилагането на придобитите знания, култура, опит и умения за справяне със 

заплахите и последствията от тях. Противодействието на периодически 

епидемии и пандемии носи цикличен характер, а усвояването на поуките от 

прилаганите в исторически план мерки формира знания и позитивен опит, 

които притежават доказана ефективност и могат да бъдат използвани при 

сходни обстоятелства в други исторически периоди. Прилаганите с доказана 

ефективност мерки и способи за лечение при световни медицински 

извънредни ситуации винаги са били използвани като причини и драйвъри за 

развитие на системите за обществено здравеопазване. Резултатите от тях 

предизвикват промяната на културата на здравеопазването с въвеждането на 

превенция, ваксинация, незабавна и специализирана медицинска помощ – като 

част от общата управленска култура. Поддържането на постоянна готовност за 

борба с прояви на епидемични и пандемични заплахи мотивира непрекъснато 

усилията на съвременното здравеопазване за разработването на ваксини и 

лекарства, превантивното ваксиниране на деца и рискови групи, 

усъвършенстването и постоянното развитие на производството на 

медикаменти и създаването на запаси, усъвършенстването на протоколите за 

лечебна терапия на засегнатите хора, обучението и тренинга на медицинския 

персонал и гражданите за справяне с широкомащабни пандемии и кризи. 

Настоящият доклад проследява усилията на международните и 

националните институции при управлението на пандемията COVID-19. 

Основната му цел е представяне на същността, анализ и предварителна оценка 
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на въздействието на приложените управленски подходи и мерки върху 

ефективността на усилията на системите за сигурност за ограничаване 

разпространението на вируса в света, региона и страната.  

В разработването на доклада не са участвали медицински експерти, 

затова в него не са детайлно представени и анализирани конкретни данни за 

въздействието на медицинските практики на лечебните заведения. Докладът е 

предварителен, защото обхваща анализ на управленските практики през 

първия период на управлението на пандемията – от нейното възникване, до 

началото на смекчаването на наложените с мерки ограничения и отмяната на 

извънредното положение в средата на месец юни. За анализите са използвани 

единствено обществено достъпна информация и официално оповестени данни 

от национални и международни документи в открити източници.  

Окончателен доклад за анализ и оценка на управлението на пандемията 

ще бъде изготвен след цялостната отмяна на всички наложени с мерки 

ограничения. 

Основна цел на анализите е предварително представяне на разкрити 

положителни страни и недостатъци на управлението на Системата за защита 

на националната сигурност и тяхното използване след оценка на всестранното 

им въздействие като мотивация и основание за усъвършенстване и 

актуализация на нормативната уредба и стратегическите управленски 

практики за извънредни ситуации. 
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I. Подходи и практики към управлението на пандемии 

 

1. Влияние на пандемията COVID-19 върху промените в средата за 

сигурност 

Скоротечното развитие на пандемията COVID-19 и недостатъчната 

готовност на международните и националните институции за своевременна и 

адекватна реакция способстват за изостряне на рисковете и заплахите за 

националната сигурност и заедно с широкото разнообразие от подходи за 

противодействие на държавите в света оказват силно влияние върху 

динамиката на промените в стратегическата среда за сигурност. Генерираният 

в безпрецедентно кратък срок огромен деструктивен потенциал в развитието 

на световната икономика превърна пандемията в нов феномен и водещ фактор 

на влияние върху световната геополитика и геоикономика. 

Началото на 2020 г. беше белязано от нова динамика на промените в 

големите геополитически пространства. Знакови събития бяха ескалиращите 

отношения между САЩ, Иран и Ирак, съпровождани с масови протести на 

недоволство в столицата Техеран. С особен акцент на противопоставяне 

изплуваха на повърхността проблемите с добива и доставката на петрол и 

природен газ на регионално и глобално ниво. В резултат от изключителния 

спад на потреблението цените на суровия петрол достигнаха най-ниски нива 

от много десетилетия, а продукцията и запасите превиши многократно 

потребностите на пазара. Напускането от Великобритания на Европейския 

съюз предизвика лавина от политически дебати, анализи и внесе допълнителна 

неяснота в дългосрочните политически прогнози за развитие на региона. 

Бързото развитие на пандемията свали от европейския дневен ред процесите 

на задълбочаване на интеграцията и регулиране на взаимоотношенията.  
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Знакови събития в периода бяха началото на процедурата за импийчмънт 

на президента на САЩ Доналд Тръмп и обръщението на президента на Русия 

Владимир Путин към Федералното събрание на Руската федерация1 на 5 

януари 2020 г. Първото събитие постави начало на навлизането в решителния 

етап на президентската надпревара в САЩ, а второто представи основните 

параметри на бъдещите промени в Конституцията и политиката на Русия, 

започнали с оставка на правителството на Дмитрий Медведев и назначаването 

на нов министър-председател – Михаил Мишустин. Нови измерения придоби 

и острият дебат между Турция и Европейския съюз за бежанците към Европа. 

Настойчиво в общественото информационно пространство се настаниха 

нови заплахи и противопоставяне в отношенията между водещите играчи в 

света, съпътствани от икономически санкции, митнически войни, биологични 

и вирусни зарази, екологични опасности, изостряне и нарастване 

непредвидимостта на последиците от локалните и регионалните конфликти, 

повишени миграция и тероризъм. Такава нарастваща динамиката на промени 

в средата създава изострено усещане за задълбочаване на регионалната 

дестабилизация в ключови горещи райони и увеличаване многообразието на 

малките и замразените конфликти в света. Подобна проява продължава 

размиването на границата между кризите, конфликтите и мира, задълбочава 

неопределеността, непредвидимостта и хаоса в промените на международните 

отношения. 

Независимо от първоначалния разрив, благодарение на разширената 

достъпност на високотехнологичните комуникации, принудително 

наложеното от пандемията международно и вътрешносоциално дистанциране 

                                           
1Агентство Фокус, Главното от обръщението на президента Путин, 15.01.2020. [прегледан 28.03.2020]. 

http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2738024/  

http://www.focus-news.net/news/0000/00/00/2738024/
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сработи за утвърждаване виталността на една нова култура на междудържавна, 

бизнес, обществена и междуличностна виртуална комуникация и редуцира до 

минимум потребността от непосредствена, лична и директна комуникация. 

Принудително установеното общуване в общо виртуално пространство доказа 

бързо внедряване и приложимост в редица области на социалния живот – 

образование, бизнес, медии, и същевременно подпомогна дефинирането, 

прецизирането и приложимостта на нови всеобхватни критерии за надеждност 

на комуникацията, включително за поддържането на високо ниво на живучест 

на жизненоважни социални системи – здравеопазване, транспорт, логистика, 

образование, социално осигуряване, енергетика, финанси и др.  

Своевременността на първоначалната реакция на развитието на 

пандемията беше изведена в критерий за оценка значимостта и оперативността 

не само на националните системи за здравеопазване, но и на съществуващите 

международни организации. Затова забавената реакция на всички нива не само 

изостри дебатите и противопоставянето в обществото, но формира аргументи 

за допълнително отслабване на доверието и увеличаване на изолационизма, 

протекционизма и центробежността, повиши до позабравени отминали нива 

значимостта на основните социални субекти на системата от международни 

отношения – националните държави.  

Същевременно скоротечното обогатяване на средата за сигурност с нови 

драйвъри и негативно влияещи реалности не беше възприето като пълно 

отричане или отпадане от дневния ред на международната общност 

противодействието срещу „стари“ предизвикателства и заплахи. Наред с 

цялостната ангажираност в борбата с новата вирусна пандемия актуално 

значими за дневния ред на международната сигурност остават:  

 борбата с тероризма; 
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 противодействието на киберпрестъпленията; 

 енергийната сигурност; 

 заплахата от нови миграционни вълни; 

 влиянието на икономическата рецесия; 

 разрешаването на множеството кризи и конфликти в света и други.  

Противодействието на пандемията COVID-19 продължи да преформира 

основните приоритети на икономическата политика на държавите, на 

международните икономически връзки, разпределението на труда и веригите 

на доставките в световното производство. Групирани без подреждане по 

значимост, първоначалните следствия от влиянието на пандемията обхващат:  

 претоварване на системите за здравеопазване и социално 

осигуряване; 

 нарушаване на съществуващите връзки на промишленото 

производство; 

 силно ограничаване на потреблението, спад на икономическия 

растеж;  

 претоварване на банковия сектор;  

 замразяване или отлагане на инвестиционни инициативи;  

 силно ограничаване на транспорта – въздушен, земен, речен и 

морски;  

 блокиране на туризма; 

 безпрецедентно понижаване на трудовата заетост;  

 свиване на секторите „потребление“ и „услуги“;  

 нарастване на финансовата несъстоятелност и фалитите в бизнеса;  

 глобален спад на производствената активност; 
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 силно широкомащабно ограничаващо отражение върху 

дългосрочните перспективи за икономически растеж.  

Горещите и замразените конфликти в постсъветското пространство 

оказват негативно влияние не само върху сигурността на засегнатите страни, 

но и на съседите, и на региона. Независимо от полаганите усилия на 

международната общност трайното урегулиране на конфликта в Източна 

Украйна е в далечна перспектива. Страните от Западните Балкани разширяват 

сътрудничеството и бележат напредък в преговорите за членство в ЕС (Черна 

гора и Сърбия) и членството на Северна Македония в НАТО. Продължаващата 

дестабилизация на страни от Близкия изток и Северна Африка оказва 

негативно влияние върху средата на сигурност на Балканите. Сирия 

продължава да бъде център на въоръжено противопоставяне и генератор на 

нестабилност. Амбициите и откритото противопоставяне между Иран и 

Саудитска Арабия за водеща роля в Близкия изток създават допълнително 

напрежение, усилено от влиянието на въоръжените конфликти в Йемен и 

Либия. 

Геополитическото положение на Република България, членството ѝ в 

НАТО и ЕС, ключовата роля на страната ни на Балканите и близостта до 

основните кризисни райони предопределяха активност на разузнавателни 

служби на държави, чиито интереси не съвпадат с българските, или които 

възприемат НАТО и ЕС като заплаха за собствената си сигурност.  

Динамиката на международните отношения и на различните кризисни 

процеси генерира рискове за националната сигурност на Република България. 

Основен външноикономически проблем остава дестабилизацията на близки 

страни и цели региони, които са традиционни търговски партньори на 

страната. Вирусната пандемия оказва влияние и в бъдеще ще бъде значителен 
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фактор и катализатор на влияние върху развитието на световната икономика и 

международните ресурси. Дълбочината и разнообразието на промените в 

средата показват, че реалните последствия от съпътстващата икономическа 

криза ще надхвърлят по значимост последствията от пандемията и ще оказват 

дългосрочно влияние върху развитието на света. 

Изводи:  

 Крупномащабните и скоротечни извънредни ситуации, 

възникващи в резултат от проявата на непознати заплахи за общественото 

здраве, предизвикват неимоверно натоварване на обществените системи за 

здравеопазване, вътрешен ред и сигурност и изискват прилагане на мерки за 

повишен контрол, социална изолация и карантина. 

 Многостранното влияние на проявата на пандемии генерира нови 

и непознати заплахи за икономическото развитие и социалната защита на 

съвременното общество, чието успешно управление изисква предварителна 

готовност на нормативната база и стратегическото планиране на 

държавите, непрекъснато изучаване, обучение, тренинг, прилагане на мерки 

за превенция и създаване на запаси за реагиране. 

 Управлението на пандемиите е свързано с дългосрочно прилагане 

на програми, планове и мерки за управление на последствията от тях и 

съпътстващите ги кризи. 

 

2. Исторически опит в управлението на пандемии  

2.1. Грипните пандемии през XX век и мерките за противодействие 

Разпространението на грипните инфекции съпътства развитието на 

човешката цивилизация от векове. Съвременните изследователи са 

единодушни, че първата истинска грипна пандемия датира от 1580 г., когато 
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тръгналата от Азия болест бързо се разпространява в Африка, Европа и 

Америка.2 Тенденцията грипната инфекция да се появява на различни 

интервали от време се запазва и впоследствие. Само през XVIII – XIX век 

например има осем такива случая.3  

Историята на двадесетото столетие нагледно показва, че то не прави 

изключение от  периодичното разпространение на болестта. Нещо повече, през 

изминалите сто години светът се сблъсква с три грипни пандемии. Първата от 

тях датира от 1918 – 1920 г., втората – от 1957 – 1958 г., а третата – от 1968 – 

1970 г. В своите опити за преодоляване на болестта страните, засегнати от 

пандемиите, предприемат различни ответни мерки – както от медицински, 

така и от нефармакологичен характер.  

Испанският грип от 1918 – 1920 г. 

Произходът на така наречения Испански грип не е ясно установен, но 

основните предположения са, че той тръгва от САЩ или от Китай. По-важното 

е, че тази пандемия с основание е наречена „най-големият медицински 

холокост в историята“. Тя протича на три основни вълни – през пролетта на 

1918 г., през есента на 1918 г. и през зимата на 1918 – 1919 г.4 Първите 

изчисления на жертвите са направени още през 20-те години на XX век. По 

това време се смята, че те са около 21 500 000 души. По-късно обаче цифрата 

е преизчислена. Според едно изследване от 2000 г. жертвите на Испанския 

грип са около 50 000 000 души.5 Същевременно се смята, че грипната 

                                           
2 Potter, C. Chronicle of Influenza Pandemics. // Journal of Applied Microbiology, 2001, vol. 91, p. 574.  
3 Вж. Beveridge, W. The Chronicle of Influenza Epidemics. // History and Philosophy of the Life Sciences, 1991, № 

2, pp. 225-227.  
4 Saunders-Hastings, P., D. Krewski. Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of 

Emergence and Transmission. // Pathogens, 2016, vol. 66 (пълният текст на статията е достъпен на следния 

интернет адрес – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/, прегледан 30.04.2020). 
5 Вж. Johnson, N., J. Mueller. Updating the Accounts. Global Mortality of the 1918–1920 “Spanish” Influenza 

pandemic. // Bulletin of the History of Medicine, 2002, vol. 76, pp. 105-115.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/
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инфекция засяга около 500 000 000 души, или около 1/3 от населението на 

света.6  

През 1918 г. ефективните ваксини и антибиотици за борба с грипа и за 

медицинско третиране на вторичната бактериална пневмония все още не са 

налични в световен план. Болничните легла също са ограничен брой, още 

повече че избухването на пандемията на практика съвпада с последните 

месеци на Голямата война. Някои лекари дори предписват употребата на 

алкохол като средство за превенция на инфекцията.7 Поради липса на 

ефективни медицински средства за лекуване на инфекцията през 1918 – 1920 г. 

различните държави разчитат най-вече на нефармакологични мерки за 

ограничаването на нейното разпространение. Те включват обявяване на 

карантина, затваряне на училища и на църкви и забрана на публичните 

събития. Широко разпространено става носенето на лицеви маски. Един 

твърде интересен момент е въвеждането на специален етикет за кихане и 

кашляне.  

На отделни места се прилагат и мерки, засягащи движението на хора. 

Например в Канада през 1918 г. голям брой малки градове правят опити да се 

изолират посредством пълна карантина, със забрана за напускане населеното 

място или за влизане в него. В Сидни първоначално въвеждат мерки за 

ограничаване движението на хора, но впоследствие те са заменени от 

изграждане на специални лагери, в които влизащите са принудени да остават. 

                                           
6 https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/1918-pandemic-history.htm [прегледан 

29.04.2020].  
7 Saunders-Hastings, P., D. Krewski. Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of 

Emergence and Transmission. // Pathogens, 2016, vol. 66 (пълният текст на статията е достъпен на следния 

интернет адрес – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/, прегледан 30.04.2020). 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-commemoration/1918-pandemic-history.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/
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В някои градове в Колорадо и Аляска се въвежда петдневна задължителна 

карантина за всички влизащи.8 

Трудно е да се прецени в каква степен прилаганите различни мерки са 

ефективни. Все пак опитът от Чикаго за затваряне на училищата в градските 

райони демонстрира добра практика, независимо че урбанизираната среда на 

живот и липсата на други мерки за социална изолация позволяват на 

учениците да се срещат на много други места. В трите най-големи града на 

щата Кънектикът (Бриджпорт, Хартфорт и Ню Хевън) училищата остават 

отворени „под строго медицинско наблюдение“. Резултатите от прилагането 

на тази мярка са по-високи от пълното затваряне на училищата в други градове 

на същия щат.9 Изследване на 6 американски общности разкрива, че липсват 

надеждни данни за ползата от носенето на маски.10 Съществуват обаче и други 

данни. В Австралия има сведения за позитивни резултати от носенето на маски 

от здравните работници и в затворени пространства, докато същевременно 

опитът от Сидни показва безполезността на носенето им на открито.11  

Независимо от многообразието на историческия опит в прилагането на 

мерки за борба с епидемията повечето примери от 1918 – 1920 г. показват един 

важен подход – използването на нефармакологични мерки, въведени 

своевременно и за дълъг период от време, оказва възпиращо влияние. 

Действително прилагането им не може да ограничи напълно 

разпространението на дадена инфекция, но тяхната правилна организация 

може да я забави и да смекчи пиковете на болестта чрез намаляване на 

                                           
8 WHO Writing Group. Nonpharmaceutical Interventions for Pandemic Influenza, National and Community 

Measures. // Emerging Infectious Diseases, 2006, vol. 12, pp. 90-91.  
9 Вж. Jordan EO. Influenza in Three Chicago Groups. // Journal of Infectious Disease, 1919, vol. 25, pp. 74-95; Jordan 

E. Epidemic Influenza: A Survey. Chicago, 1927. 
10 Markel, H., A. Stern, J. Navarro, J. Michalsen, A. Monto, C. DiGiovanni. Nonpharmaceutical Influenza Mitigation 

Strategies, US Communities, 1918–1920 Pandemic. // Emerging Infectious Diseases, 2006, vol. 12, p. 1963.  
11 WHO Writing Group. Nonpharmaceutical Interventions for Pandemic Influenza, National and Community 

Measures. // Emerging Infectious Diseases, 2006, vol. 12, p. 91.  
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смъртността и редуциране тежестта върху здравната система. Един от 

големите проблеми на прилагането на нефармакологичните мерки по време на 

пандемията от Испански грип е, че те не се въвеждат и спазват през целия 

период на разпространение на инфекцията.12 

Азиатският грип от 1957 – 1958 г. 

Близо четири десетилетия след голямата пандемия от 1918 – 1920 г. 

разпространението на нов грипен щам предизвиква втора инфекциозна вълна 

в света. През февруари 1957 г. той е идентифициран в китайската провинция 

Юнан, а скоро след това бързо се разпространява в Хонг Конг, Сингапур, 

Тайван и Япония. През лятото на 1957 г. новата грипна инфекция вече обхваща 

света под наименованието Азиатския грип.13  

В отличие от реакцията при предишната грипна пандемия и предвид 

развитието на медицината през изминалите четиридесет години прилагането 

на нефармакологични мерки за ограничаване разпространението на Азиатския 

грип не се оказва първостепенно. Затварянето на училища, рестрикциите за 

пътуване, забраната на публични събирания и налагането на карантина са 

рядка практика. Специално прилагането на карантинни мерки е оценено като 

крайно неподходящо предвид сравнително смекчената същност на 

инфекцията14, поради което основните усилия за ограничаване на смъртността 

и заболеваемостта се фокусират върху използването на ваксини. За това е 

показателно невъвеждането на национално ниво в различните държави на 

                                           
12 Del Valle, S., S. Mniszewski, J. Himan. Modeling the Impact of Behavior Changes on the Spread of Pandemic 

Influenza. // Modeling the Interplay between Human Behavior and the Spread of Infectious. New York, 2013, p. 60.  
13 Kilbourne, E. Influenza Pandemics of the 20th Century. // Emerging Infectious Diseases, 2006, vol. 12, p. 10; 

Fukumi, H. Summary Report of the Asian Influenza Epidemic in Japan, 1957. // Bulletin of the WHO, 1959, № 20, 

pp. 187-198.  
14 Saunders-Hastings, P., D. Krewski. Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of 

Emergence and Transmission. // Pathogens, 2016, vol. 66 (пълният текст на статията е достъпен на следния 

интернет адрес – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/, прегледан 30.04.2020). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5198166/
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задължителни мерки за затваряне на училища, ограничаване на пътуванията и 

носенето на маски15, но ефектът от тяхното ограничено прилагане все пак се 

оказва значителен. Резултатите от проучване за разпространението на 

инфекцията в Канзас показват, че затварянето на училищата способства за 

намаляване степента на заболеваемост от Азиатския грип.16  

Хонгконският грип от 1968 – 1970 г.  

Десетилетие след пандемичната вълна от Азиатския грип от същия 

регион на света започва бързо разпространение нов грипен щам. За пръв път 

той е идентифициран през юли 1968 г. в Хонг Конг, поради което впоследствие 

болестта е наречена Хонконгски грип. От август 1968 г. до януари 1969 г. 

новата инфекция обхваща последователно САЩ, Япония, Великобритания, 

Австралия, Канада и Франция.17  

Основна черта на протичането на тази пандемия е изключително ниската 

смъртност поради леко „прекарване“ на болестта от хората. Всъщност в някои 

региони на света броят на смъртните случаи от този щам е по-нисък в 

сравнение със смъртността от заболяване от грип в непандемични години.18 На 

практика, както и по време на предишната пандемия, задължителни 

нефармакологични мерки отново не се прилагат. Професор Джейкъб Стийр-

                                           
15 Henderson, D., B. Courtney, Th. Inglesby, E. Toner, J. Nuzzo. Public Health and Medical Responses to the 1957–58 

Influenza Pandemic. // Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science, 2009, vol. 7, p. 270.  
16 Chin, T., J. Foley, I. Doto, C. Gravelle, J. Weston. Morbidity and Mortality Characteristics of Asian Strain Influenza. 

// Public Health Reports, 1960, vol. 75, pp. 149-158.  
17 Вж. Viboud, C., R. Grais, B. Lafont, M. Miller, L. Simonsen. Multinational Impact of Hong Kong Influenza 

Pandemic: Evidence for a Smoldering Pandemic. // Journal of Infectious Diseases, 2005, vol. 192, pp. 233-249.  
18 Taubenberger, J., D. Morens. Influenza: The Once and Future Pandemic. // Public Health Reports, 2010, vol. 125, 

p. 21.  
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Уилям, специалист по история на медицината, пояснява обхвата на мерките: 

„Ако си болен, ти казват да не идваш на работа или на училище“19.  

2.2. Български опит в борбата с пандемиите 

Възстановяването на българската държавност след Освобождението, по 

време на Временното руско управление, довежда до създаването на български 

медицински институции, като Медицинското управление към Отдела за 

вътрешните работи. Потребността от подобна структура за обществено 

здравеопазване е висока, особено предвид недостига на лекари, отсъствието на 

закони в областта на здравеопазването и правила за организиране 

снабдяването на аптеките с лекарства, липсата на задължително ваксиниране 

против едра шарка, което води до епидемии с тежки загуби сред населението. 

За иницииране разрешаването на тези проблеми д-р Д. Моллов създава 

Временни правила за устройството на медицинската част в България, 

одобрени на 1 февруари 1879 г. Те предвиждат формирането на Медицински 

съвет, който да организира и отговаря за медицинското дело в страната. 

Съветът започва работата си първоначално в 4-членен състав, включващ и 

главния лекар на войската, а по-късно е разширен до 10-членен състав. Той 

изработва и обсъжда проектозаконите и правилниците за създаването на 

медицински учреждения, клиники, болници, лаборатории и институти. През 

1909 г. Противовариолният, бактериологическият и противочумният институт 

са обединени под названието Централен хигиенен институт.20 

                                           
19 Цит. по: Hackett, D. Lessons from Past Pandemics Can Provide a Road Map to the Future. // Sarasota, April 27 th 

2020. [прегледан 27.04.2020]. https://www.sarasotamagazine.com/coronavirus/2020/04/what-the-forgotten-asian-

flu-and-hong-kong-flu-tell-us-about-covid-19  
20 Хаджиолов, А. Медицина. – В: История на България. Т. 8. България 1903 – 1918. Културно развитие 1878 – 

1918. София, 1999, с. 418. 

https://www.sarasotamagazine.com/coronavirus/2020/04/what-the-forgotten-asian-flu-and-hong-kong-flu-tell-us-about-covid-19
https://www.sarasotamagazine.com/coronavirus/2020/04/what-the-forgotten-asian-flu-and-hong-kong-flu-tell-us-about-covid-19
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Българската микробиология е създадена за борба с епидемиологични 

заболявания сред хората и животните в Княжеството. В приложен аспект 

началото е поставено със създаването на Лабораторията за производство на 

противошаркова ваксина към разградската болница през 1881 г. (първата 

лаборатория в България) и Ветеринарната бактериологична лаборатория към 

Военното министерство. През 1897 г. в София е открита Медико-

бактериологична, а през 1901 г. – Ветеринарно-бактериологична станция, а 

първата българска публикация в областта микробиологията и изследването на 

заразна болест е на Ст. Аджаров с акцент върху ,,бактериологически и 

клинически наблюдения и опити по диагнозата на шапа“. 

Специализиралият в Париж и Берлин медицинска микробиология д-р М. 

Попов по време на голямата холерна епидемия при Чаталджа през 1912 г. 

доказва експериментално, че чесънът убива холерните вибриони. През 

Първата световна война той проучва епидемичните взривове на фронта в 

Македония и работи над изолирането на причинителя на петнистия тиф. 

В първите десетилетия на изграждането на българска система за 

здравеопазване и микробиология основните усилия се ограничават до борба с 

отделни инфекциозни заболявания по хората и животните и провеждане на 

профилактични и лечебни мероприятия при избухване на епидемии.21 След 

Първата световна война борбата със заразните болести в страната е силно 

затруднена поради липса на средства и възможности. Само първостепенните 

болници получават държавна издръжка, останалите са на осигуряване от 

местните власти. Подлежащи на безплатно лечение са единствено 

заразноболните, при което смъртността само от една от социално значимите 

                                           
21 Ботев, Б. Микробиология и антропология. – В: История на България. Т. 8. България 1903 – 1918. Културно 

развитие 1878 – 1918. София, 1999, с. 416-417. 
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болести – туберкулозата, е между една шеста и една седма от общата 

смъртност. Лошите хигиенни условия благоприятстват развитието на коремен 

тиф и дизентерия, докато задължителната ваксинация на населението води към 

премахването на едрата шарка. 

Наличието на блата и заблатени местности благоприятства масовото 

заболяване от малария в районите край тях, а дифтеритът, от който през 1936 г. 

боледуват 10 000 души в Царството, както и скарлатината са остро заразни 

болести и изискват дезинфекция и изолация на болните.22 Периодът 1920 – 

1940 г. се характеризира с относително недостатъчен епидемиологичен 

контрол, поради което процесите на заразяване се развиват по своя естествен 

път, с подчертана цикличност и висока смъртност. По същото време се полагат 

основите на съвременната организация на борба със заразните болести, 

създадени са и условия за самостоятелно университетско обучение по 

епидемиология в Катедрата по хигиена. 

Тридесетте години на ХХ век се характеризират с активното участие в 

организирането на противоепидемиологичната дейност на д-р П. Вербев – 

главен инспектор по борбата със заразните болести, който е и създател на 

българската епидемиологична школа. Авторът на над 200 научни труда върху 

епидемиологията на инфекциозните болести до 1962 г. ръководи създаденото 

обединение от Катедрата по инфекциозни болести и епидемиология към 

Медицинския факултет в София и Клиниката по инфекциозни болести.23 През 

следващите десет години дейността се продължава от един от учениците му – 

проф. Е. Гъбев. Създаването на Медицинската академия през 1972 г. 

обединява Катедрата по епидемиология в Медицинския факултет и Отделът 

                                           
22 Грънчаров, С. Всекидневен живот. – В: История на България. Т. 9. История на България 1918 – 1944. София, 

2012, с. 48-49. 
23 100 години Медицински факултет (1917 – 2017). София, 2017, с.72. 
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по епидемиология при Националния център по заразни и паразитни болести 

(НЦЗПБ) в голяма катедра в рамките на Академията. 

През 70-те и 80-те години на ХХ век се изгражда и утвърждава 

ефективен епидемиологичен контрол и надзор за управление на 

епидемиологичните процеси в страната, снижава се заболеваемостта от 

дифтерит, морбили, коклюш, тетанус и епидемичен паротит, изчезват 

полиомиелитът и вариолата, започва период на ваксинален контрол над 

вирусния хепатит тип В и се поставя началото на борбата със СПИН. През 

двете десетилетия постиженията на страната в борбата със заразните болести 

са най-близко до показателите на развитите страни, а в някои случаи заемат 

престижно водещо място. Същевременно поради слабости в управлението на 

противоепидемичната система се проявяват някои отрицателни тенденции – 

повишава се заболеваемостта от коремен тиф, вирусен хепатит тип А и 

ентеровирусни инфекции, а мониторинговата информация влиза в застой.24 

Регистрираните заболявания от заразни болести, подлежащи на 

задължително съобщаване, на 100 000 души от населението показват 

интересна динамика. През 1956 г. от дифтерит боледуват 9,0 души, през 1970 г. 

– 0,1, през 1980 г. – 0,0, а през 1985 г. няма отчетени. От скарлатина през 

1956 г. са заразени 330,7 души, следва рязък спад през 1970 г. до 38,0 души и 

последващо повишаване през 1980 г. на 145,6 и през 1985 г. на 154,7 души. От 

малария и папатациева треска през 1956 г. боледуват 3,5 и 1,6 души, а през 

следващите десетилетия не са регистрирани нови болни. Заболели от антракс 

през 1956 г. са 5,5 души на 100 000 от населението, през 1970 г. – 0,6 души, 

през 1980 г. – 0,1 и през 1985 г. – 0,2 души.  

                                           
24 100 години Медицински факултет (1917 – 2017). София, 2017, с. 73. 
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Грипът е сред 26-те статистически регистрирани заразни болести, която 

засяга най-много души на 100 000 от населението. При това през изследваните 

години се отбелязва и ръст на заболелите. През 1956 г. те са 594,0 души, през 

1970 г. – 967,0 души, през 1980 г. се наблюдава връх в заболеваемостта – 

2746,6, и през 1985 г. – 871,7 души.25 Затова заедно с овладяването и 

многократното намаляване влиянието на някои от заразните болести в периода 

1956 – 1985 г. се наблюдава и увеличаване на някои социално значими заразни 

болести, които поразяват голям брой от населението на страната. 

Един от елементите на държавната политика за борба с 

епидемиологичните заболявания е приемането на Закон за народното здраве, 

обнародван в ,,Държавен вестник“ на 6 ноември 1973 г., който до 28 юни 

2002 г. претърпява 28 изменения, допълнения и поправки. Първа глава 

регламентира, че ,,държавната политика в областта на здравеопазването се 

осъществява от Министерския съвет“, а ,,специализиран орган за провеждане 

на държавната политика по здравеопазването е Министерството на 

здравеопазването, което пряко или чрез своите органи ръководи, координира 

и контролира дейността по опазване и възстановяване здравето на 

населението“. Наред с това към Министерството на отбраната, 

Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и 

Министерството на транспорта и съобщенията могат да се създават 

ведомствени здравни служби за ръководство, координация и контрол на 

дейността в публичните лечебни заведения, създадени към тях. 

Методическото ръководство на тези лечебни заведения се осъществява от 

Министерството на здравеопазването“. В Закона се уточняват различните 

мерки за борба със заразните болести, като задължителните имунизации, 

                                           
25 Апостолов, Е., П. Гогов. Априлски измерения на здравеопазването. София, 1987, с. 43. 
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граничния санитарен контрол, за който се издава отделна наредба, допълваща 

Закона, както и взаимодействието между държавните учреждения, общините, 

юридическите и физическите лица.26 

От 1878 г. до началото на ХХI-ви век в Третата българска държава се 

изгражда, развива и утвърждава комплекс от нормативни регламентации, 

права и задължения на държавните и обществените институции относно 

заразните болести, както и необходимите действия и мерки за борба с 

епидемиологичните заболявания като част от държавната политика в областта 

на здравеопазването. 

Изводи: 

 Противодействието на пандемии съпътства развитието на 

човечество и носи цикличен характер. 

 Ефективността на прилаганите в исторически план мерки за 

противодействие формира позитивен опит, който притежава доказана 

ефективност и може да бъде прилаган при подобни обстоятелства в друг 

исторически период.  

 Много от мерките и способите за лечение са използвани като 

драйвъри за развитие на системите за обществено здравеопазване,  

създаване на звена за превенция и за оказване на специализирана медицинска 

помощ, разработване на ваксини, превантивно ваксиниране на деца и рискови 

групи, усъвършенстване и непрекъснато развитие на фармакологията, 

                                           
26 Държавен вестник, бр. 88 от 6 ноември 1973 г.; попр., бр. 92 от 20 ноември 1973 г.; изм. и доп., бр. 63 от 6 

август 1976 г.; бр. 28 от 8 април 1983 г.; бр. 66 от 23 август 1985 г.; бр. 27 от 4 април 1986 г.; бр. 89 от 25 

ноември 1988 г.; бр. 87 от 10 ноември 1989 г.; бр. 99 от 22 декември 1989 г.; бр. 15 от 22 февруари 1991 г.; 

попр., бр. 24 от 26 март 1991 г.; изм., бр. 64 от 27 юли 1993 г.; бр. 31 от12 април 1994 г.; бр. 36 от 18 април 

1995 г.; бр. 12 от 7 февруари 1997 г.; бр. 87 от 1 октомври 1997 г.; бр. 124 от 23 декември 1997 г.; бр. 21 от 20 

февруари 1998 г.; бр. 70 от 19 юни 1998 г.; бр. 71 от 23 юни 1998 г.; бр. 93 от 11 август 1998 г.; бр. 30 от 2 

април 1999 г.; бр. 62 от 9 юли 1999 г.; бр. 67 от 27 юли 1999 г.; бр. 90 от 15 октомври 1999 г.; бр. 113 от 28 

декември 1999 г.; бр. 10 от 4 февруари 2000 г.; бр. 36 от 2 май 2000 г.; бр. 63 от 28 юни 2002 г. 
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своевременно производство на медикаменти и създаване на запаси, 

усъвършенстване протоколите за терапия на засегнатите хора, обучаване и 

тренинг на медицинския персонал и гражданите за справяне с потенциала на 

широкомащабни пандемии и кризи. 
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II. Международни организации – способности, практики, резултати 

1. Организация на обединените нации – Световна здравна 

организация  

Независимо от безпрецедентността на настоящата пандемия – COVID-

19, за световната практика реакцията и организацията на защитата на здравето 

и живота на населението в света се основават на поуките, извлечени от 

множество други огнища на инфекциозни и заразни болести през последните 

няколко десетилетия. Като част от отговора на Световната здравна 

организация беше активиран План за научноизследователска и развойна 

дейност с цел ускоряване разработването на подходите към диагностика, 

разработването на ваксини и усъвършенстването на протоколите за използване 

на терапевтичните средства за лечение от новия коронавирус. Основна цел на 

активирането на Плана е подобряване координацията между учените и 

здравните специалисти в света, ускоряване процеса на изследване и 

разработване на нови норми и стандарти за повишаване ефективността на 

глобалната реакция. Първоначалната дискусия доведе до споразумение за 

ускоряване на иновативните изследвания за ограничаване разпространението 

на епидемията и повишаване качеството на грижите за засегнатите. Въз основа 

на отговора на скорошни огнища на Ебола, SARS-CoV и MERS-CoV Планът 

за научноизследователска и развойна дейност улесни координирания и 

ускорен отговор на COVID-19, включително безпрецедентна програма за 

разработване на ваксина, проучване на потенциални фармацевтични лечения 

и засилени канали за обмен на информация между държавите. 

Световната здравна организация определи четири фази на развитие на 

кризата с COVID-19. 
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1.1. Фаза „Активиране“ (2 януари 2020 г.)  

Вследствие от разпространението на COVID-19 на 2 януари СЗО 

активира система за управление на кризи на три нива – национално, 

регионално и централно. Последва прилагане на серия от мерки и инициативи, 

насочени към „предотвратяване предаването на заразата от човек на човек в 

Китай“27, както и ограничаване разпространяване зад граница. Мерките 

съответстват на стратегическите цели на организацията28 и обхващат осем 

области на противодействие:29 

 координация, планиране и мониторинг;  

 комуникация на риска и повишаване ангажираността на 

общността;  

 наблюдение, екипи за бързо реагиране и изследване на случаи на 

заразяване;  

 контрол на местата за заразяване;  

 използване на национални лаборатории; 

 превенция и контрол на случаите на инфектиране;  

 управление на процеса на лечение на заболяването; 

 оперативна поддръжка и логистика. 

                                           
27 Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT – 5, 25 January 2020, 

 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-

ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8 
28 Novel Coronavirus(2019-nCoV) Situation Report – 7, 27 January 2020, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--

ncov.pdf?sfvrsn=98ef79f5_2 
29 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 37, 26 February 2020, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-

19.pdf?sfvrsn=2146841e_2 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--ncov.pdf?sfvrsn=98ef79f5_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200127-sitrep-7-2019--ncov.pdf?sfvrsn=98ef79f5_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-19.pdf?sfvrsn=2146841e_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-19.pdf?sfvrsn=2146841e_2
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За управление на пандемията по време на тази фаза СЗО препоръча 

следните мерки: 

 Ограничаване предаването на инфекцията от човек на човек, 

включително чрез намаляване броя на вторичните инфекции сред близък 

контакт и заразяване на здравни работници; забраняване провеждането на 

масови събития, които улесняват заразяването, както и предотвратяване 

международното разпространение на вируса извън Китай. 

 Своевременни идентификация, изолация и оптимизация 

лечението на инфектирани пациенти.  

 Идентифициране и намаляване възможностите за предаване на 

инфекцията от животни на човек.  

 Справяне с първоначалните клинична тежест, степен на предаване 

и инфекция, възможности за лечение и ускоряване развитието на процесите на 

диагностика, лечение и разработване на ваксини. 

 Своевременно информиране на обществото и предотвратяване 

разпространението на дезинформация.  

 Минимизиране на социалното и икономическото въздействие 

върху обществото чрез непрекъснат обмен на информация и сътрудничество.  

Същността на представените мерки е отразена в поредица издадени 

стратегически документи, планове за действие и насоки на СЗО, които 

последователно и постоянно еволюират в контекста на променящата се среда, 

придобивания опит и обективните потребности на борбата със заболяването. 

Мерките са транспонирани и предоставени в достъпен вид за незабавно 

прилагане в съответни наръчници, нормативни и административни 

актове на здравните институции и държавите.  
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1.2. Фаза „Извънредно положение“ 

На 30 януари 2020 г. СЗО обяви извънредно положение за 

общественото здраве от международен характер30, а на 12 февруари по 

нейно искане ООН създаде кризисен щаб за подпомагане държавите в борбата 

срещу заболяването. В състава на щаба са включени представители на СЗО, 

Международната морска организация, УНИЦЕФ, Службата на ООН за 

координация на хуманитарни въпроси, Международната организация за 

гражданска авиация, Световна продоволствена програма, Световната банка и 

от няколко отдела на Секретариата на ООН. Основната дейност е фокусирана 

върху прилагането на следните мерки: 

 разкриване на рискове и ангажиране на общностите; 

 изследване на ранни случаи на заразяване с COVID-19;31  

 логистично осигуряване; 

 издаване на технически насоки за организация на глобалната и 

регионалната координация; 

 ограничаване на пътуванията и налагане на карантина; 

 контрол на входа и ограничения за масови събирания;32  

 борба с инфодемията;  

 глобално наблюдение на развитието на инфекцията;  

 реакция и споделяне на критична информация.33. 

                                           
30 COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan, р. 2,  

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf 
31 The First Few X (FFX) Cases and contact investigation protocol for 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) infection,  

https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-2019-

novel-coronavirus-(2019-ncov)-infection 
32 Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Points of entry and mass gatherings,  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-

gatherings 
33 Statement by the Regional Director Dr Ahmed Al-Mandhari on COVID-19 in the Eastern Mediterranean, 3 March 

2020, 

https://www.who.int/publications-detail/the-first-few-x-(ffx)-cases-and-contact-investigation-protocol-for-


30 

Прилагането на представените мерки е насочено към повишаване на 

превенцията в борбата със заразяването, която да бъде използвана от 

държавите за изграждане или активиране на системите за реагиране при 

извънредни ситуации; повишаване капацитета на здравните системи за 

откриване на заразени и грижа за болните пациенти; осигуряване 

допълнителен капацитет на болничните заведения, създаване на запаси и 

наемане на необходимия персонал; разработване на протоколи с доказани 

животоспасяващи медицински интервенции. 

1.3. Фаза „Пандемия COVID-19“ 

На 11 март 2020 г. генералният секретар на СЗО обяви състояние на 

пандемия, което е статистическият вододел в хронологията на отчитане на 

мерките за борба с вируса COVID-19. Към тази дата вече са инфектирани над 

118 хиляди души в повече от 110 държави. Обявяването на пандемията 

промени основния курс на действия на СЗО с акцент върху: 

 повишени грижи за уязвимите групи от обществото и третиране на 

заболели;  

 обявяване и контрол за спазването на карантина;  

 подпомагане на страните в предоставянето на основни здравни 

услуги по време на пандемията; 

 логистично осигуряване;  

 прилагане на икономическите мерки за борба с пандемията. 

На 15 април СЗО публикува Актуализираната стратегия за справяне с 

пандемията COVID-19.34 Документът отразява натрупания опит в борбата с 

                                           
www.emro.who.int/media/news/statement-by-the-regional-director-dr-ahmed-al-mandhari-on-covid-19-in-the-

eastern-mediterranean.html 
34 COVID-19 STRATEGY UPDATE, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
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разпространението на вируса и формира рамка на Плана за стратегическа 

подготовка и реагиране. Първи основен документ с критично значение след 

актуализацията на Стратегията са публикуваните Насоки за адаптиране на 

обществените здравни и социални мерки в контекста на COVID-19.35 На фона 

на опитите за въвеждане на по-облекчен режим на ограничения документът 

предлага подход за коригиране на обществените здравни и социални мерки 

чрез управление на риска от възобновяване на случаите на заразяване. 

Паралелно се повиши обменът на обективна информация за 

разпространението на заразата. Глобалната мрежа за предупреждение и 

реакция на огнища (GOARN) формира Център за знания за COVID-1936, 

проектиран като централен хъб за надеждна информация за общественото 

здравеопазване, издаване на насоки, разработване на инструменти и 

провеждане на уебинари.  

На 25 април епицентърът на заразата се премести в Европа, където броят 

на потвърдените случаи достигна 1 314 666. Осъзнавайки недостатъчната 

ефективност на приложените мерки, СЗО инициира глобална инициатива37 за 

ускорено разработване на ваксини съвместно с водещите държави в 

здравеопазването, в партньорство с частни компании и други заинтересовани 

страни. Развитието на инициативата се съпровожда от международни форуми 

за дискусия и ангажиране вниманието на обществото с борбата със 

заболяването.  

                                           
35 Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19, 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-

context-of-covid-19-interim-guidance 
36 https://extranet.who.int/goarn/ 
37 Global leaders unite to ensure everyone everywhere can access new vaccines, tests and treatments for COVID-19, 

https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-

new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://extranet.who.int/goarn/
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2020-global-leaders-unite-to-ensure-everyone-everywhere-can-access-new-vaccines-tests-and-treatments-for-covid-19
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В рамките на този период СЗО реализира общо около 30 инициативи, 

насочени към подпомагане на доставките и осигуряване на логистика до 

критични точки на света. Развърна се международна мрежа от референтни 

лаборатории, които оказват помощ на националните лаборатории; постави се 

началото на целенасочена научноизследователска и развойна дейност, 

издадоха се широкоспектърни насоки за поведение в условията на пандемия. 

Проведените медийни и образователно-информационни кампании за периода 

са над 70, международните срещите – над 60.  

1.4. Фаза „Постепенна отмяна на мерките“  

От 15 април 2020 г. започна поетапно облекчаване на прилагането на 

мерките за карантина и социална изолация. Показателни за периода са 

препоръките на Организацията за провеждане на плавен и контролиран преход 

към „ново нормално състояние“, който да предотврати повторно избухване на 

заразната мощ на вируса, особено в държави с неукрепнала здравна 

инфраструктура. Световната здравна организация публикува Насоки за 

адаптиране на обществените здравни и социални мерки в контекста на COVID-

19. Документът е предназначен за националните органи и вземащите решения 

в държавите за прилагане на широкомащабни мерки за защита на 

общественото здраве и социалното осигуряване на пострадалите от кризата. В 

него са предложени насоки за поетапно коригиране прилагането на 

обществените здравни и социални мерки при същевременно управление на 

риска от възобновяване случаите на заразяване с COVID-19. 
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1.5. Предварителна оценка на подходите за идентификация на 

заразяването с COVID-19 

В края на април 2020 г. Световната здравна организация38 призова за 

повишаване броя на молекулярните тестове за COVID-19. Предложи се 

използването на математически модел за изследване ефективността на 

различните стратегии за тестване за контрол на разпространението на вируса. 

Беше оценено, че седмичният скрининг на здравните работници (HCW) и 

други рискови групи с използване на PCR или други тестове е ефективен и 

подпомага прилагането на мерки за ограничаване на заболеваемостта с 25 – 

33% в комплект с останалите мерки за изолация.  

Разширеното прилагане на PCR тестване е малко вероятно да ограничи 

предаването на вируса в сравнение с мерките за изолация, проследяване на 

контактите и карантиниране след проява на симптоми, но ще позволи по-ранно 

освобождаване на контактните, поставени под карантина. Издаването на 

имунни паспорти след тестове за антитела или инфекция би могло да ускори 

процеса на завръщането на работа, но е свързано с решаването на 

допълнителни технически, правни и етични въпроси. Тестването е от 

съществено значение за наблюдението на развитието на пандемията, но 

приносът за предотвратяване на заразяването вероятно ще бъде ограничен до 

разкриване на нови пациенти и оценка на високорисковите групи. 

Различните страни прилагат различни подходи към използването на 

молекулярните тестове за изследване заразяване с COVID-19. Ефективността 

на мерките в държавите с масирано използване на тестове за SARS-CoV-2 

                                           
38 Становището е изразено в Доклад 16 на Imperial College London (23-04-2020) – „Роля на тестването при 

контрола на болестта COVID-19“, позоваване на СЗО, pdf, pp 1-13, [прегледан 25.04.2020]. 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-04-23-COVID19-Report-16.pdf,  

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/mrc-gida/2020-04-23-COVID19-Report-16.pdf
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(Южна Корея, Германия) повлия за повишаване броя на тестовете в други 

страни (САЩ, Великобритания, Русия). Не може да бъде оценена 

ефективността в първоначалните оценки на приноса на тестовете за контрол и 

ограничаване разпространението на COVID-19 в сравнение с прилагане на 

мерките за самоизолация и социално дистанциране, особено предвид 

непрекъснатата потребност от оптимално разпределение на ограничените 

ресурси за тестване. 

Основен приоритет на тестването на пациенти с подозрение за 

заразяване с COVID-19 е преди приемане в болница с цел прилагане на терапия 

за лечение, контрол на инфекцията в болничните заведения и проследяване 

развитието на епидемията. Разширяването на мащабите на тестването е от 

значение за проследяване разпространението в различни групи от 

населението. Световната здравна организация разработва и предлага стратегии 

за редовно тестване на здравните работници, рисковите групи и работещите в 

ключови области, независимо от наличието или не на симптоми, а при 

възможност издаване на имунни паспорти.  

В тясно сътрудничество със СЗО работят и провеждат научни 

изследвания Департаментът по епидемиология на инфекциозните болести и 

Департаментът по математика към Imperial College London. В тази връзка 

БАН39 се позовава на доклада на Колежа „Оценка на броя на инфекциите и 

въздействието на нефармацевтичните интервенции върху COVID-19 в 11 

европейски държави”40 относно прилагане методология за изчисляване броя 

на заразените с коронавируса и броя на предотвратените случаи на заразяване 

                                           
39 Ново изследване на Imperial College London проучва ползата от карантината в 11 европейски държави. БАН, 

10.04.2020. [прегледан на 25.04.2020]. http://www.bas.bg/2020/04/10/ново-изследване-на-imperial-college-

london-проучва-полза-от-карантината-в-11-европейски-държави/  
40 Imperial College COVID-19 Response Team, Report 13, рр. 1-35. [прегледан 26.04.2020].  

https://doi.org/10.25561/77731  

http://www.bas.bg/2020/04/10/ново-изследване-на-imperial-college-london-проучва-полза-от-карантината-в-11-европейски-държави/
http://www.bas.bg/2020/04/10/ново-изследване-на-imperial-college-london-проучва-полза-от-карантината-в-11-европейски-държави/
https://doi.org/10.25561/77731


35 

в резултат на прилагане на мерки за принудителна самоизолация или 

карантина. 

1.6. Изводи от дейността на Световната здравна организация за 

управление на пандемията COVID-19: 

 Приоритизирането на прилагането на мерки в инициативите се 

извършва в зависимост от фазите на кризата и съответства на контекста, 

промените в средата и непосредствените потребности за противодействие 

на заболяването. В първите фази на управлението на пандемията доминира 

прилагането на мерки за превенция и контрол, в последващите акцентът се 

поставя върху разширени информационни и логистични кампании за 

подпомагане борбата с пандемията. Ярък пример за етапното управление на 

пандемията е ситуационната реакция в държави като Ирак41, Египет42 и 

Италия43.  

 Получените знания и добри практики са обобщени и 

популяризирани за прилагане в тематично разработени документи на СЗО: 7 

в областта на организацията на лабораторните изследвания, 14 за 

подпомагане координацията, планирането и мониторинга в отделните 

държави; 7 за комуникация на риска и повишаване ангажираността на 

общността; 4 за организация на контрола, екипи за бързо реагиране и 

изследване на случаи на заразяване; 8 за организация на контрола на 

придвижването и ограничаване на масовите мероприятия; 6 за управление 

                                           
41 WHO provides medical supplies and equipment to the Ministry of Health of Kurdistan to fight COVID-19, 19 

April 2020, 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-medical-supplies-to-the-ministry-of-health-of-kurdistan-to-

fight-covid-19.html 
42 WHO delegation concludes COVID-19 technical mission to Egypt, 

http://www.emro.who.int/media/news/who-delegation-concludes-covid-19-technical-mission-to-egypt.html 
43 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 36, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-

19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2 

http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-medical-supplies-to-the-ministry-of-health-of-kurdistan-to-fight-covid-19.html
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-medical-supplies-to-the-ministry-of-health-of-kurdistan-to-fight-covid-19.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2
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случаите на заболяване, оперативно и логистично осигуряване и 34 за 

превенция и контрол за управление на инфекцията. 

 Световната здравна организация формира и поддържа 

партньорска мрежа с организации от транспортния, туристическия, 

банковия, здравния и образователния сектор, с множество организации с 

хуманитарен характер, като Червения кръст, УНИЦЕФ и други. В рамките 

на първите 100 дни от началото на разпространението на пандемията 

COVID-19 СЗО използва ресурсите на изградената мрежа за разработване 

на прогнози и обмен на данни; дефиниране и издаване на съвместни насоки за 

действие в условията на пандемията; организация на доставки на дефицитни 

медицинско оборудване и консумативи; съвместно финансиране и 

ангажиране на широката общественост с прилагането на мерки за 

управление на пандемията. 

 

2. Европейски съюз 

2.1. Управление на пандемията COVID-19 в Европейския съюз 

Институции и органи на Европейския съюз с непосредствено участие в 

управлението на пандемията COVID-19 са: 

 Европейският парламент (ЕП); 

 Европейският съвет (ЕС); 

 Съветът на Европейския съюз (СЕС); 

 Европейската комисия (ЕК); 

 Съдът на Европейския съюз; 

 Европейската централна банка (ЕЦБ); 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-central-bank_bg
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 Европейската сметна палата; 

 Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); 

 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК); 

 Европейският комитет на регионите; 

 Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); 

 Европейският омбудсман; 

 Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД); 

 Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД); 

 междуинституционални органи. 

2.2. Фази на управление на пандемията COVID-19 в Европейския 

съюз 

2.2.1. Фаза „Активиране на Европейския съюз“  

Заразяване с вируса COVID-19 е регистрирано за първи път във Франция 

на 24 януари 2020 г. Бързото му разпространение измести от 14 март 

епицентъра на пандемията в Европа. Към края на април – 30 април 2020 г., 

броят на заразените в Европа достигна 1 434 649 при общ брой 3 090 445 в 

света.44  

Първите управленски реакции на ЕС са на 9 януари 2020 г., когато 

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ изпрати 

сигнал в Системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР). На същата 

дата Европейският център за превенция и контрол на заразните болести 

                                           
44 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200430-sitrep-101-covid-

19.pdf?sfvrsn=2ba4e093_2 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/eeas_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-investment-bank_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-ombudsman_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-board_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies_bg
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200430-sitrep-101-covid-19.pdf?sfvrsn=2ba4e093_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200430-sitrep-101-covid-19.pdf?sfvrsn=2ba4e093_2
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публикува доклад за оценка на риска45, в който оценява опасността от 

разпространението на заразата като умерена и препоръчва мерките: 

 ограничаване на пътуванията; 

 спазване на правила за хигиена и дезинфекция.  

2.2.2. Фаза „Извънредно положение“  

На 28 януари 2020 г. в режим обмен на информация46 са задействани 

едновременно Механизмът за гражданска защита на Съюза с цел репатриране 

граждани на ЕС и Механизмът за реакция на Съвета при кризи (IPCR). На 1447 

и 23 февруари48 Европейският център за превенция и контрол на заболяванията 

(European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC)  публикува два 

доклада за бърза оценка на риска, където рискът от разпространението на 

инфекцията COVID-19 е категоризиран в диапазон от нисък до умерен. При 

тези условия ЕС насочва основните си усилията за прилагане на следните 

мерки: 

 логистично осигуряване; 

 организация на глобалната и регионалната координация и 

подготовка и издаване на технически насоки; 

 глобално наблюдение на разпространението на инфекцията. 

                                           
45 Pneumonia cases possibly associated with a novel coronavirus in Wuhan, China, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/pneumonia-cases-possibly-associated-novel-coronavirus-wuhan-

china 
46 Croatian Presidency activates EU’s Integrated Crisis Response in relation to corona virus, 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160 
47 Risk assessment: Outbreak of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): increased 

transmission beyond China – fourth update, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-

cov-2-increased 
48 Threat assessment brief: Outbreak of novel coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation in Italy, 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-italy 

https://eu2020.hr/Home/OneNews?id=160
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-severe-acute-respiratory-syndrome-coronavirus-2-sars-cov-2-increased
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/outbreak-novel-coronavirus-disease-2019-covid-19-situation-italy
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По време на тази фаза усилията за управлението на пандемията в ЕС са 

фокусирани върху осигуряване на международна подкрепа. Прилаганите 

мерки носят ситуационен и реактивен характер, насочени са към намаляване 

на негативното влияние на последствията от разпространението на 

инфекцията. Независимо от организираното и провеждано активно 

наблюдение за развитието на ситуацията в управлението липсва цялостна 

координирана и превантивно насочена реакция. 

2.2.3. Фаза „Пандемия COVID-19“ 

Генералният секретар на СЗО обяви началото на пандемията на 11 март 

2020 г., след което на 14 март Организацията вече информира за преместване 

епицентъра на пандемията в Европа. Девет дни преди обявяването на 

пандемията, на 2 март, Европейският съюз активира Механизма за реакция 

кризи (IPCR).49 Периодът е характерен с прилагането от ЕС на следните мерки:  

 грижа за уязвимите групи и терапия на заболели;  

 спазване на карантина;  

 подпомагане на страните при осигуряване основните здравни 

услуги по време на пандемията; 

 логистично осигуряване; 

 икономически мерки на ЕС за подпомагане страните членки; 

                                           
49 Епидемия от COVID-19: председателството засилва ответните мерки на ЕС чрез активиране на режима на 

пълно задействане на интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи 

(IPCR), 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-

response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/ 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/02/covid-19-outbreak-the-presidency-steps-up-eu-response-by-triggering-full-activation-mode-of-ipcr/
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 предоставяне информация на страните за рисковете и 

ангажиране на общността с борбата за ограничаване разпространението на 

инфекцията;  

 мерки за непосредствено реагиране и споделяне на критична 

информация;50 

 противодействие на съпровождащата пандемията инфодемия.  

Характерно за периода е догонване и синхронизиране мерките на ЕС за 

противодействие на COVID-19 с инициираните от СЗО. По-късното 

фокусиране на усилията на ЕС върху прилагане на превантивни мерки срещу 

разпространението на инфекцията показва, че този тип мерки са забавени с 60 

дни след тяхното извеждане като приоритет на Световната здравна 

организация. 

2.2.4. Фаза „Постепенна отмяна на мерките“  

Смекчаването на мерките е поетапен процес, чието начало започна от 

средата на април: ЕС – 15 април 2020 г./СЗО – 15 април 2020 г. На 14 април се 

проведе втора среща между министрите на здравеопазването в ЕС, на която се 

дискутират предизвикателствата пред образованието: онлайн обучението, 

записванията, изпитите и оценяването в контекста на прилагане на строги 

мерки за медицинска безопасност при постепенното отваряне на училищата.51  

На 15 април Комисията и председателят на Европейския съвет 

представиха Европейска пътна карта за поетапна отмяна на ограничителните 

                                           
50 Statement by the Regional Director Dr Ahmed Al-Mandhari on COVID-19 in the Eastern Mediterranean, 3 March 

2020, 

www.emro.who.int/media/news/statement-by-the-regional-director-dr-ahmed-al-mandhari-on-covid-19-in-the-

eastern-mediterranean.html 
51 Видеоконференция на министрите на образованието, 14 април 2020 г.  

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/eycs/2020/04/14/ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_652
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/eycs/2020/04/14/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/eycs/2020/04/14/
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противоепидемични мерки.52 В нея са включени основни принципи и 

препоръки за държавите от Европейския съюз. Мероприятието съвпадна с 

публикуването от СЗО на насоки и съображения за адаптиране на 

обществените здравни и социални мерки за защита от разпространението на 

пандемията COVID-19.53 Същия ден са представени насоки за прилагане на 

методиките за тестване за новия коронавирус с цел повишаване ефективността 

при използването на средствата на различни етапи от управлението на 

пандемията.54  

Текущите резултати показват, че повишаване на цялостната ефективност 

на противопандемичните мерки е възможно единствено при провеждане на 

масово тестване и повишено наблюдение, както и чрез удължаване сроковете 

на ограниченията за пътуване до 15 май 2020 г.55 Преминаването към 

облекчаване на ограничителния режим продължава до края на месец април. На 

28 април 2020 г. министрите на здравеопазването на държавите от ЕС 

обсъждат актуалното състояние и следващите стъпки в процеса по отмяна на 

противоепидемичните мерки.  

2.3. Изводи от дейността на ЕС за управление на пандемията  

 Сравнението на своевременността на реакцията между ЕС и 

СЗО разкрива изпреварващо първоначално преминаване на управлението на 

                                           
52 Коронавирус: Европейска пътна карта очертава насоката за преминаване към обща отмяна на 

противоепидемичните мерки, 

https://ec.europa.eu/bulgaria/news/european-roadmap-shows-path-towards-common-lifting-of-containment-

measures_bg 
53 Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19, 

https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-

context-of-covid-19-interim-guidance 
54 Коронавирус: Комисията издава насоки за тестовете, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_659 
55 Коронавирус: Комисията приканва държавите членки да удължат ограничението на неналожителните 

пътувания до ЕС до 15 май, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_616 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_659
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_659
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
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ЕС през първите фази на пандемията COVID-19, което впоследствие е 

синхронизирано. Същевременно анализът на същността на прилаганите 

мерки за реагиране показва известно забавяне началото на някои съществени 

мерки, особено в областта превенцията на разпространението и на 

подготовката за лечение на инфектирани (около 60 дни). По-късно 

забавянето е компенсирано със синхронизация на мерките във фаза 

„Пандемия“; 

 При пълното активизиране на Механизма за реакция при кризи на 

2 март 2020 г. своевременно от гледна точка на управлението е поставено 

началото на интервенция на ЕС в следните направления: прилагане на мерки 

за икономическо подпомагане на държавите; логистична помощ за засегнати 

държави; създаване на запаси от медицинско оборудване и консумативи; 

мерки за защита на информацията; ограничаване на пътуването; 

повишаване на тестването и ускоряване на изследванията; оказване на 

помощ за защита на уязвими социални групи; мерки за превенция и контрол. 

По време на протичането на фазата основните усилия на ЕС са 

концентрирани върху оказване международна подкрепа както на държавите 

в общността и партньорите, така и на трети страни.  

 По време на фазата „Постепенна отмяна на мерките“ ЕС 

инвестира усилия и средства за провеждане на масово тестване, защита на 

линиите за продоволствено осигуряване, оказване помощ на уязвимите 

социални групи и защита на информацията. В процеса на управлението по 

време на тази фаза се постигат най-високите степени на координация и 

синхрон при прилаганите мерки на ЕС и СЗО при същевременно 

незадоволителна активност на Европейския център за превенция и контрол 

на заболяванията. 
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2.4. Институциите на ЕС в управлението на пандемията COVID-19 

След като на 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви 

глобална пандемия от COVID-19, институциите на ЕС се включиха с 

непосредствен принос в нейното управление. На 28 януари 2020 г. хърватското 

председателство реши да задейства Механизма на ЕС за реакция при кризи 

(IPCR) в режим за обмен на информация.  

Като втора стъпка на 2 март 2020 г. председателството промени режима 

на Механизма на пълно задействане. Целта на прилагането на Интегрираните 

договорености за реакция на политическо равнище при кризи (IPCR) е 

подпомагане ускореното координирано вземане на решения на политическо 

равнище в ЕС при комплексни, включително терористични, актове: 

 Европейският парламент се ангажира с оказване помощ на 

страните в ЕС за справянето с коронавируса и със социално-икономическите 

последици от епидемията. 

 Съветът на Европейския съюз заедно с другите институции на 

Съюза следи отблизо обстановката, предлага актуализация на законодателство 

и организира текуща координация с държавите членки за обмен на 

информация, оценка на потребностите и съгласува реакция. 

 Европейската комисия координира общите европейски мерки56 

в отговор на пандемията от коронавирус. През март Комисията създаде група, 

която да изготви насоки за научнообосновани и координирани мерки за 

управление на риска и съвети за:  

 разработване на мерки за реагиране за всички държави членки; 

                                           
56 Еuropean Commission, COVID-19 EU Coronavirus response – Health measures, 02 April 2020, PDF ISBN 978-

92-76-17634-3, doi: 10.2775/04507, NA-08-20-001-EN-N, pp. 1-5. 
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 отстраняване на пропуски в клиничното лечение; 

 приоритизиране ресурсите на системите за здравеопазване и 

гражданска защита; 

 политика на мерки за справяне с дългосрочните последици от 

коронавируса.  

Действията, организирани в четири приоритетни направления, са:57 

 ограничаване разпространението на вируса; 

 гарантиране осигуряването с медицинско оборудване; 

 насърчаване научните изследвания в областта на лечението и 

ваксините; 

 подкрепа за запазване на работните места в предприятията и 

икономиката. 

На 19 март 2020 г. Европейската комисия представи препоръки за 

мерки в рамките на общностите. Комисията задейства Системата за бързо 

предупреждение ARGUS за координация при кризи, Кризисният 

координационен комитет започна да заседава редовно, за да координира 

действията на всички ведомства и служби на Комисията и на агенциите на 

Европейския съюз. Европейската комисия предложи временна подкрепа за 

намаляване на рисковете от безработица при извънредна ситуация 

(SURE), за да се помогне на хората да запазят работата си по време на кризата, 

т.е. с инструмента SURE58 се защитават работните места и работещите. 

                                           
57 Европейски съвет, Пандемия от коронавирус COVID-19 и ответни действия на ЕС. [прегледан 24.04.2020]. 

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/ 
58 Еuropean Commission, A European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency (SURE), COM (2020) 139 final, 2020/0057 (NLE), pp. 1-33. 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
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С тази система се осигури финансиране за държавите членки в размер до 

100 млрд. евро за покриване на част от разходите, свързани със създаването 

или разширяването на национални схеми за работа с намалено работно време. 

Инструментът SURE действа под формата на втора защитна линия, която 

подкрепя схемите за работа с намалено работно време и други ограничителни 

мерки, за да помогне на държавите членки да защитят работните места, 

служителите и самостоятелно заетите лица срещу безработица и загуба на 

доходи. Комисията подкрепи здравните системи на държавите от ЕС с 3 млрд. 

евро от бюджета на Съюза, допълнени с 3 млрд. евро от държавите членки, за 

финансиране на инструмента за спешна подкрепа и общите запаси от 

оборудване RescEU.  

Инициативата RescEU е предназначена за осигуряване на жизненоважно 

оборудване – от апарати за белодробна вентилация до лични предпазни 

средства (ЛПС), както и за мобилизирането на медицински екипи за 

подпомагане на най-уязвимите групи, включително в бежанските лагери. 

Първата държава за създаване на такъв резерв беше Румъния. Инструментът 

за спешна подкрепа позволява на Комисията директно възлагане на поръчки, 

финансиране и координация на транспорта на медицинско оборудване и на 

пациенти в трансграничните региони. Комисията ще подпомогне усилията за 

разширяване на тестването. На 19 март Европейският център за превенция и 

контрол на заболяванията и консултативната група на Комисията публикуваха 

препоръки относно прилагане на мерки за социално дистанциране в рамките 

на общностите. Комисията създаде клирингова къща за медицинско 

оборудване, която ще помага за установяване на наличностите, включително 

на комплекти за тестване, и за ускоряване снабдяването на държавите членки. 
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На 15 април Комисията публикува насоки относно методиките за 

тестване, за подпомагане държавите да използват ефективно комплектите за 

тестване, особено при отмяна на противоепидемичните мерки. На 16 април 

Комисията публикува насоки за разработването на мобилни приложения за 

проследяване, при които изцяло се спазват правилата на ЕС за защита на 

данните, също в контекста на постепенна отмяна на противоепидемичните 

мерки. Особено внимание се отделя на увеличаване производството на лични 

предпазни средства: оценка на запасите и потребностите, производствени 

възможности. 

На 16 март 2020 г. Комисията изпрати съобщение до Европейския 

парламент, Европейския съвет и Съвета относно временно ограничение на 

неналожителните пътувания до Европейския съюз. Препоръча на Европейския 

съвет прилагане на мерки за временно ограничение на всички неналожителни 

пътувания от трети държави до територията на Съюза. Всички държави, 

членки на ЕС, и всички асоциирани към Шенген държави59 решиха да 

приложат ограниченията за пътуванията, чиято цел е намаляване на риска от 

разпространение на заразяването на външните граници. През март беше 

регистрирано драстично намаляване на пътуванията до и от ЕС, както и на 

вътрешните пътувания в Съюза. 

На 31 март 2020 г. Евроконтрол60 докладва за намаляване броя на 

полетите с 86,1 % (25 948 полета по-малко в сравнение с 31 март 2019 г.). 

Общият пътнически трафик е сведен до нула, извършени са единствено 

товарни и полети за репатриране. Сходна тенденция на пътническия трафик се 

отчита и за други видове транспорт – фериботен, автобусен и железопътен. 

                                           
59 Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария. 
60 В Евроконтрол членуват 41 държави от целия свят, www.eurocontrol.int 

http://www.eurocontrol.int/
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Операторите на круизни линии преустановиха круизните пътувания от 

началото на март (100%) с изключение на завръщащи се в пристанище кораби. 

Европейският център за превенция и контрол на заболяванията 

публикува ежедневна информация за разпространението на болестта в 

страните от Европейския съюз. Центърът поддържа постоянен контакт с 

Европейската комисия, органите за обществено здраве в Китай и Световната 

здравна организация за оценка на ситуацията. За информация на Европейската 

комисия и органите за обществено здраве в държавите членки ECDC 

публикува ежедневни обобщения за развитието на ситуацията и оценка на 

риска за гражданите на Съюза и разработи технически насоки за реакцията на 

държавите членки. 

Координационният център на ЕС за реагиране при извънредни 

ситуации (Emergency Response Coordination Centre – ERCC) е основа на 

Механизма на ЕС за гражданска защита. Той координира доставките на помощ 

за засегнатите държави – хуманитарни, ноу-хау, екипи за гражданска защита 

и специализирано оборудване. Центърът координирано предоставя спешна 

подкрепа на всички държави, членки на ЕС, и шест държави участнички, 

включително експерти по гражданска защита и хуманитарна помощ, 

функционира денонощно и по искане на националните органи или орган на 

ООН.  

Особено внимание в ЕС се отделя на борбата с дезинформацията. 

Google, Facebook, Twitter, Microsoft и други големи платформи и социалните 

медии предприеха мерки за непопуляризиране или премахване на 

заблуждаваща или увреждаща информация, включително конспиративни 

теории за произхода на вируса или предполагаемо умишлено разпространение. 
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Комисията на ЕС създаде уебстраница за борба с дезинформацията, свързана 

с коронавируса, публикува материали за опровержение на митовете. 

Комисията и Европейската служба за външна дейност работят с 

институциите на ЕС и държавите членки, включително чрез създадената през 

март 2019 г. система за бързо предупреждение, с международни партньори 

от Г-7 и НАТО. Пандемията от коронавируса COVID-19 се съпътства от 

инфодемия, предоставяща непроверена и неточна информация за произхода и 

въздействието на вируса, за действията на властите за борба с пандемията. 

Координираната дезинформация цели влияние върху уязвими малцинства за 

нарастване недоверието в демократичните институции, уронване доверието в 

Европейския съюз и неговите партньори. 

COVID-19 и киберпрестъпността в рамките на Европейския съюз 

Пандемията се употребява за извършване на различни измами и атаки 

чрез използване търсенето на информация и материали и насочване към 

уязвимите точки в дигиталната инфраструктура. 

Констатирани престъпни акции: 

 кибератаки срещу организации и физически лица, включително 

фишинг кампании за разпространение на увреждащ софтуер чрез използване 

на връзки и приложения; 

 нови схеми за телефонни измами и измами с използване 

дефицита от санитарни материали за предпазване и обеззаразяване; 

 продажба на фалшифицирани здравни и санитарни продукти и 

разпространение на фалшиви тестове за ползване в домашни условия; 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_bg
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 посещения в дома от представящи се за служители на 

правоприлагащи или здравни органи с предложение за тестване за COVID-19 

с цел безпрепятствено влизане и кражби на ценности; 

 повишаване трафика на мигранти и хора за сексуална 

експлоатация, включително деца. 

От началото на пандемията COVID-19 СЗО констатира рязко 

увеличаване броя на кибератаките и използване на електронна поща за 

проникване и излъчване на фалшива информация от името на Организацията. 

Броят на атаките е повишен около 5 пъти срещу активни адреси от 

електронната поща и пароли на сътрудници на СЗО, а така също срещу 

информационните системи на Организацията с цел подмяна на данни за 

пандемията COVID-19.61  

Нараства броят на предложенията за съдействие при превеждане на 

средства във Фонда за помощи във връзка с пандемията COVID-1962 

(COVID-19 Solidarity Response Fund) с цел насочването им във фиктивен фонд. 

Европейският съюз и престъпността в условията на пандемия 

Европол и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта 

на правоприлагането (CEPOL) събират информация от държавите членки и 

т редовни доклади за усъвършенстване подходите на престъпността с 

                                           
61 WHO reports fivefold increase in cyber attacks, urges vigilance, 23.04.2020. [прегледан 25.04.2020]. 

https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefold-increase-in-cyber-attacks-urges-vigilance  
62 WHO, WHO, UN Foundation and partners launch first-of-its-kind COVID-19 Solidarity Response 

Fund,13.03.2020. [прегледан 25.04.2020]. 

https://www.who.int/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-

19-solidarity-response-fund  

https://www.who.int/news-room/detail/23-04-2020-who-reports-fivefold-increase-in-cyber-attacks-urges-vigilance
https://www.who.int/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
https://www.who.int/news-room/detail/13-03-2020-who-un-foundation-and-partners-launch-first-of-its-kind-covid-19-solidarity-response-fund
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възможностите на пандемията от коронавирус. До март 2020 г. всички 

държави членки докладват нарастване броя на случаите на COVID-19.63 

Съветът и институциите предприемат мерки за развитие и 

усъвършенстване законодателството на ЕС с цел координация с държавите 

членки и обмен на информация, оценка на потребностите и съгласуване на 

реакцията. 

Мерки за ограничаване разпространението на вируса 

Мерките на страните за борба с COVID-1964 следват насоките на СЗО и 

ЕС и могат да бъдат обобщени: 

 фаза „Активиране“: 

• Ограничаване на пътуването зад граница. 

• Спазване на правила за хигиена и дезинфекция. 

 фаза „Извънредно положение“: 

• Осигуряване на медицински и технически консумативи. 

• Установяване на глобална и регионална координация и 

технически насоки. 

• Глобално наблюдение на инфекцията. 

 фаза „Пандемия“: 

• Грижа за уязвимите групи и третиране на заболели.  

• Физическо дистанциране и спазване на карантина.65 

                                           
63 WHO, Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 22 April 2020. [прегледан 

26.04.2020]. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-

19--22-april-2020  
64 В графата е посочена начална дата на прилагане (смекчаване) на мярката. Мерките еволюират в процеса на 

пандемията. 
65 Тук влизат преустановяване дейността на обществени и културни институции, затваряне на търговски 

обекти, предлагащи стоки не от първа необходимост, изисквания за придвижване с градския транспорт и на 

открито, възрастови ограничения и др. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--22-april-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--22-april-2020
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• Социално-икономически мерки. 

• Запознаване с риска и ангажиране на общностите. 

• Мониторинг и споделяне на критична информация.66 

• Борба с инфодемията. 

 фаза „Постепенна отмяна на мерките“: 

• Смекчаване на част от мерките за физическо дистанциране и 

спазване на карантина. 

• Повишаване на наблюдението, тестването и редуциране 

ограниченията в пътуването. 

Разкрити са специфики, свързани с времето, степента и начина на 

прилагане на мерките в различните държави. Разликите са обусловени от 

географското разположение, възможностите на държавите за противодействие 

и периода на регистрация на първите заразявания. 

2.5. Държави от Европейския съюз 

Европейските държави прилагат мерки за управление на пандемията от 

COVID-19 на различен етап на нейното развитие в зависимост от 

регистрацията на първи случай на заразени на тяхна територия. Болшинството 

от приложените мерки са същите, които са препоръчани от СЗО и ЕС (фиг. 1). 

Разкрива се и специфика, присъща за конкретните държави – различия в 

степента и етапите на прилагане, приоритизиране въвеждането на едни мерки, 

неприлагане на други. 

                                           
66 Тук влизат тестовете на населението, създаване на информационни системи за събиране и обмен на данни 

и др. 
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Фиг. 1. Мерки на държави в ЕС срещу COVID-19 

 

Германия 

Първият случай в Германия е регистриран на 28 януари 2020 г.67 Към 18 

май 2020 г. общият брой на заразените е 174 69768, а общият брой на 

починалите е 7935. Заразяването се разпространява в общности (community 

transmission).69  

                                           
67 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 8, 28 January 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200128-sitrep-8-ncov-

cleared.pdf?sfvrsn=8b671ce5_2 
68 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
69 Предаване в oбщност – когато е невъзможно да бъдат свързани голям брой потвърдени случаи чрез вериги 

на заразяване или рутинно тестване. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report –56, WHO, 16 March 

2020, p. 6, 
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В страната липсват национално установени правила за физическо 

дистанциране, като всяка провинция налага ограничителни мерки в 

зависимост от своя план за действие при грипна епидемия. Следвайки модела 

на Австрия, Бавария въвежда на 20 март най-силно ограничителни мерки за 

физическо дистанциране и ограничаване свободата на движение. Маските са 

задължителни за носене в градския транспорт на територията на цялата страна 

от 31 март. Германия приема за лечение 130 пациенти от Франция, 44 от 

Италия и 24 от Нидерландия.70 След преминаване на предварително 

медицинско обучение 52 военни са изпратени за работа в домовете за 

дългосрочни грижи.  

Швеция 

Първият случай в Швеция е регистриран на 1 февруари.71 Общият брой 

на заразените е 30 14372, а починалите са 3679. Заразяването се разпространява 

в общности. В страната не е обявена карантина, като се изхожда от тезата за 

колективен имунитет. Наблюдението над епидемията се засилва от 12 март с 

въвеждане на различни системи за мониторинг. Те отчитат различни 

показатели на засегнати от COVID-19, като брой починали, брой 

хоспитализирани, брой настанени за домашно лечение и брой пациенти в 

критично състояние. В Швеция се наблюдава висока децентрализация в 

управлението на епидемията с прилагане планове на национално, регионално 

и местно ниво, с ясно разделение на функциите между отговорните 

                                           
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-

19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6 
70 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/germany/countrypage.aspx 
71 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 12, 1 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-

ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 
72 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 12, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
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институции.73 Инвестирани са 100 млн. шведски крони в създаването на 

научен комитет, който провежда изследвания в областта на превенцията и 

контрола на COVID-19 и за защита от бъдещи грипни епидемии. 

Австрия 

Първият случай на заразен с COVID-19 в Австрия е регистриран на 26 

февруари.74 Броят на заразените в страната към 18 май е 16 15475, а общият 

брой на починалите е 629. Заразяването се разпространява в общности. 

Страната прилага много стриктни мерки за противодействие на пандемията. 

На подчинение на министъра на здравеопазването са създадени екипи за 

реакция при кризи, прилага се актуализиран противопандемичен план от 

2006 г. Маските са задължителни от 30 март, а от средата на март 

Министерството на здравеопазването отговаря за тяхното осигуряване.76 На 20 

март е въведен вечерен час за магазините за стоки от първа необходимост и 

аптеките. Глобата за нарушаване на карантината е 1450 евро. Австрия въвежда 

издаването на сертификат за риск за уязвимите групи, който позволява 

ползване на платен отпуск от хронично болни лица за периода до 31 май с 

право на удължаване до 31 декември 2020 г. Разходите се покриват от 

здравноосигурителния фонд на бенефициентите. Страната притежава най-

развита болнична инфраструктура и най-висок процент на осигуреност с 

медицински лица на глава от населението сред всички европейски държави. 

 

                                           
73 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/sweden/countrypage.aspx 
74 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 37, 26 February 2020, р. 3, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200226-sitrep-37-covid-

19.pdf?sfvrsn=2146841e_2 
75 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 12, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
76 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/austria/countrypage.aspx 



55 

Испания 

Първият случай в Испания е регистриран на 1 февруари.77 Към 18 май 

броят на заразените лица е 231 350 души, а общият брой на починалите е 

27 650.78 Заразяването се разпространява в общности. Испания е най-сериозно 

пострадалата европейска държава, независимо от строгото спазване на 

препоръките на СЗО и Европейския съюз. В страната е въведено извънредно 

положение на 14 март, а от 11 март заразяването с вируса е приравнено на 

трудова злополука. Въведени са строги мерки за ограничаване на мобилността 

с физическо дистанциране и карантина. Страната увеличава капацитет си за 

ранно диагностициране на болестта. Силите за сигурност и изпълнителните 

агенции са приведени на пряко подчинение на министъра на вътрешните 

работи. Постепенната отмяна на мерките започва поетапно на 9 април, като 

работниците получават право да се върнат на работа, а от 26 април децата 

могат да посещават училище. На 28 април е представен план за постепенна 

отмяна на мерките, който се състои от 4 стъпки, всяка с продължителност от 

14 дни.79 Стъпките включват наблюдение на мобилността на населението и 

социално-икономическата ситуация във всички области.  

Франция 

Първият случай в страната е регистриран на 25 януари.80 Към 18 май 

заразените лица са 140 03681, а общият брой на починалите е 28 059. 

                                           
77 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 12, 1 February 2020, p. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-

ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 
78 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, p. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
79 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/spain/countrypage.aspx 
80 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 5, 25.01.20, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200125-sitrep-5-2019-

ncov.pdf?sfvrsn=429b143d_8 
81 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 
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Заразяването се разпространява в общности. Франция е първата европейска 

държава, регистрирала случай на COVID-19, но до началото на интензивното 

управление на рисковете минава повече от месец. 

Прилага се план за противодействие на пандемията от 4 стъпки: 

ограничаване допускането на вируса в страната; ограничаване 

разпространението на национална територия; смекчаване на негативните 

последствия от заразяването с COVID-19 и връщане към нормално състояние 

на държавата. Наблюдава се несинхронизирано прилагане на карантината, 

няколкократно са променени изискванията за носене на защитни маски в 

зависимост от попълването на дефицита.82 Затова маските стават 

препоръчителни едва на 3 април. Въвеждането на смекчаващи мерки е 

обвързано с осигуряване посредством производство и внос на необходимите 

предпазни маски. 

Италия 

Първият регистриран случай в Италия е от 31 януари.83 Към 18 май 

заболелите в страната са 225 43584, а починалите – 31 908. Заразяването се 

разпространява в общности. Италия е първата европейска държава, която 

въвежда мерките за физическо дистанциране и ограничаване свободата на 

движение. Въвеждането е на два етапа, непосредствено след обявяването на 

извънредно положение на 31януари. Особеност е високата степен на 

децентрализация и прилагането на мерките с различен интензитет и по 

                                           
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
82 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/france/countrypage.aspx 
83 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 11, 31 January 2020, р. 3, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-

ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4 
84 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
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различно време. Инициирана е приоритизация на изследванията на отделните 

професионални съсловия в обществото в зависимост от степента на риск за 

заразяване с вируса.85 Разработена е стратегия за постепенна отмяна на 

мерките, включваща ускорено проследяване на заразяванията, тестване с 

релевантни и достоверни тестове, разширяване достъпа до предпазни средства 

и маски (включително чрез намаляване на цените) и въвеждане на зони за 

различен достъп до части от територията на страната в зависимост от степента 

на разпространение на заразата. 

2.6. Изводи 

Държавите от ЕС прилагат предписаните от СЗО и институциите на 

Съюза мерки с разминаване във времето за въвеждане. Управлението е 

строго реактивно, активирано след регистриране на случаи на заразяване на 

територията на държавите. Подобен подход на управление предизвиква 

припокриване на части от фазите „Активиране“, „Извънредно положение“ 

и „Пандемия“. За особеностите на приложения подход и постигнатите 

резултати в борбата с COVID-19 може да бъде изведено: 

 Превантивно са приложени мерки за наблюдение 

разпространението на инфекцията и за спазване правилата за хигиена и 

дезинфекция. 

 Реактивно и поетапно, след регистриране на първи случай, в 

страните се прилагат мерки за осигуряване на консумативи; изследване на 

уязвими групи и активните случаи; социално-икономическо подпомагане; 

ограничаване на движението и физическо дистанциране. 

                                           
85 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/italy/countrypage.aspx 
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 Липсва координация на регионално и съюзно ниво, включително 

специални мерки за противодействие на инфодемията в Швеция, Австрия, 

Франция, Испания и Италия.  

 Сравнително високите нива и почти едновременното 

разпространение на заразяването в Южна Европа означава, че пандемията в 

тези държави се развива със съвпадащи фази. Високите степен на заразяване 

и брой фатални случаи са показател за реална недостатъчна ефективност 

на прилагането на противопандемичните мерки. 

 Основен показател за ефективност на реактивното управление е 

своевременността на прилагането на мерките. Австрия и Северна Италия 

могат да бъдат посочени като два противоположни примера за управление 

на пандемията. Италия въвежда ограничения в мобилността и физическо 

дистанциране доста по-рано от Австрия, а на по-късен етап ги разхлабва. 

Резултатите от прилаганите от Австрия мерки са значително по-високи, 

като основни фактори за ефективност са степента на централизиране на 

управлението и задължителността на прилагането на мерките, което се 

потвърждава от демонстрираните ефективност на системата на 

здравеопазване и зависещата от нея ниска смъртност от COVID-19. 

 Опитът на Испания показва, че смекчаването на мерките за 

управлението на пандемията трябва да се прилага след постигане на 

измерими конкретни показатели не само в отделните страни, но и в 

съседните, в регионите и в Европа. Затова са необходими своевременност и 

висока степен на координацията както за едновременното въвеждане на 

ограничения, така и за постепенна отмяна на мерките и повишаване 

мониторинга над разпространението на заразяванията с вируса. 
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 Основно препятствие пред възможността за измерване и оценка 

на реалните мащаби на последствията от разпространението на 

пандемията от COVID-19 не само в отделните държави, а и в Европа и света 

е прилагането на различни системи за оценка и отчет както на броя на 

заразените с вируса, така и на починалите в резултат от неговото 

въздействие. Несинхронизираното прилагане на ограничителните мерки, 

липсата на налични запаси от медицинско оборудване и средства за 

индивидуална защита, високият брой заразени представители на лечебните 

и социалните заведения разкриват сравнително невисок реален потенциал на 

настоящите системи за здравеопазване на страните в Европа с редки 

изключения. Подобно състояние е предпоставка за задължително изследване, 

оценка и структуриране на реални политики не само на Европейския съюз, но 

и на отделните страни членки за усъвършенстване на системите за 

здравеопазване и органите за управление с отчитане на получените уроци и 

всички поуки от практиката на управлението на пандемията.  

 

3. Практики на водещи държави в света 

Водещите държави в света координират своите усилия в борбата с 

пандемията COVID-19 в съответствие с препоръките на Световната здравна 

организация. Своевременно мерките на всяка от тях са съобразени със 

спецификата в разпространението на инфекцията на собствената територия. 

Разкрити са сериозни разлики в подходите и етапите на въвеждане на 

ограничителни и защитни мерки. На фиг. 2 са показани налични данни за 

основните мерки и периодите на тяхното прилагане от държавите. 
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Фиг. 2. Мерки на водещи държави срещу COVID-19 

Китай 

Китай е държавата, първоизточник на COVID-19. Първият случай е 

регистриран на 31 декември 2019 г. Броят на заболелите към 18 май 2020 г. е 

84 49686, а общият брой на починалите е 4645 души. Заразяването е от 

клъстерен тип (clusters of cases).87 Прилаганите мерки се оценяват като 

интензивни и широкомащабни. На 14 януари са поставени термометри за 

измерване телесната температура на всички спирки на градския транспорт. На 

                                           
86 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 14, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
87 Регистрирани случаи, групирани по клъстъри по време, географска локация и/или общо излагане на 

заразяване. Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 17, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
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1 януари пазарът в Ухан е затворен и подложен на цялостна дезинфекция, 

проверени са и други пазари в страната. Въведените ограничения за 

трансгранично пътуване са частични.88 От 1 май при влизане в страната на 

пътници се изисква предоставяне на негативен тест за COVID-19. Наред с 

активните действия срещу разпространението на заразата на националната 

територия Китай оказва активно съдействие на други държави.89  

Управлението на държавата е силно централизирано, с изключително 

големи лостове за контрол, които позволяват на Китай да прилага най-

ефективно мерките за борба с пандемията. Те се оценяват като ситуационни, 

следват спецификата на развитието на пандемията в регионите и характера на 

разпространение на инфекцията.90 Към средата на май броят на заразените на 

глава от населението е значително по-нисък от останалите държави. 

                                           
88 Повече информация виж тук: https://www.trip.com/travel-restrictions-covid-19/ 
89 Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19), Updated 18 May 2020, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
90 China shows COVID-19 responses must be tailored to the local context, 03.04.2020, 
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Статистически данни за Китай 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 84 588 18 4 645 

02.06.2020 84 597 9 4 645 

03.06.2020 84 602 5 4 645 

04.06.2020 84 603 1 4 645 

05.06.2020 84 614 11 4 645 

06.06.2020 84 620 6 4 645 

07.06.2020 84 629 9 4 645 

08.06.2020 84 634 5 4 645 

09.06.2020 84 638 4 4 645 

10.06.2020 84 641 3 4 645 

11.06.2020 84 652 11 4 645 

12.06.2020 84 659 7 4 645 

13.06.2020 84 671 12 4 645 

14.06.2020 84 729 58 4 645 

15.06.2020 84 778 49 4 645 
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Република Корея 

Първият заразен е открит на 21 януари 2020 г. Към 18 май общият брой 

на заболелите е 11 06591, а починалите са общо 263. Заразяването е от 

клъстерен тип. Особеност на прилагането на мерки за управление на 

пандемията в Корея е масовото тестване за COVID-19 – над 500 хиляди души.92 

На 29 април е въведен мобилен скрининг за откриване на потенциални случаи 

на COVID-1993 и мобилно приложение за проследяване на заболяването чрез 

въвеждане на симптоми.  

Страната ограничава частично влизането на пътници от чужбина. На 27 

март корейските власти въвеждат прилагането на план за осигуряване на 600 

хиляди безплатни маски за чужденци, влизащи в страната.94 За гражданите на 

чужди държави се поставя изискване за предоставяне на адрес за карантинен 

престой. От 1 май е открит коридор за бизнес пътувания между Китай и Корея, 

като разрешеният престой за китайски граждани е 72 часа.95 

Южна Корея обръща сериозно внимание на проследяването на риска от 

заразяване и информирането на широката общественост. За целта са създадени 

специални звена, които извършват регулярни оценки и представят становища 

за разпространението на коронавируса. Южна Корея и Китай прилагат 

мерките за управление на пандемията най-ефективно в световен мащаб. 

                                           
91 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 14, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
92 South Korea Ramps-up Exports of COVID-19 Testing Kits, April 09, 2020, 

https://thediplomat.com/2020/04/south-korea-ramps-up-exports-of-covid-19-testing-kits/ 
93 Testing on the Move South Korea’s rapid response to the COVID-19 pandemic, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7172645/ 
94 Seoul City to provide face masks with replaceable filters to capital’s foreign residents, 

http://english.seoul.go.kr/seoul-city-to-provide-face-masks-with-replaceable-filters-to-capitals-foreign-residents/ 
95 Повече информация виж тук: https://www.trip.com/travel-restrictions-covid-19/ 
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Статистически данни за Република Корея 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 11 503 35 271 

02.06.2020 11 541 38 272 

03.06.2020 11 590 49 273 

04.06.2020 11 629 39 273 

05.06.2020 11 668 39 273 

06.06.2020 11 719 51 273 

07.06.2020 11 776 57 273 

08.06.2020 11 814 38 273 

09.06.2020 11 852 38 274 

10.06.2020 11 902 50 276 

11.06.2020 11 947 45 276 

12.06.2020 12 003 56 277 

13.06.2020 12 051 48 277 

14.06.2020 12 085 34 277 

15.06.2020 12 121 36 277 
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Великобритания 

Първият случай във Великобритания е регистриран на 1 февруари.96 Към 

18 май заразените са 243 69997, починалите са 34 636. Заразяването се 

осъществява в общности. В страната не е обявено извънредно положение и 

няма ограничения в пътуването зад граница. На 26 март е обявено мобилно 

тестване на служителите на първа линия в борбата срещу COVID-19 – полицаи 

и медици. Тестването се провежда от военнослужещите. В началото на април 

е заложено извършването на масово тестване сред населението с капацитет от 

100 хиляди теста на дневна база.98 През март правителството мобилизира 

националния противопандемичен резерв, ангажира военнослужещите с 

предоставяне на оборудване и материали и допълнително мобилизира 750 

хиляди доброволци.99 

Във Великобритания са определени 5 критерия, при чието покриване 

държавата ще преминава към нормалното състояние преди COVID-19: 

готовност на здравната система да поеме случаите за лечение; занижена 

смъртност в резултат на COVID-19, измерена на дневна база; надеждни данни 

за намаляване разпространението на инфекцията; осигуряване запаси от 

оборудване и защитни средства, осигуряване на капацитет за тестване и 

медицински персонал; убедителни доказателства за липса на риск от втори пик 

                                           
96 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 12, 1 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-

ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 
97 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
98 Повече информация виж тук: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878 

121/coronavirus-covid-19-testing-strategy.pdf 
99 Повече информация виж тук: https://www.bbc.co.uk/news/uk-52196459 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2
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на развитието на инфекцията100, т.е. прилагането на критериите е с акцент 

върху повишения мониторинг, иновативните методи за поддържане на 

физическа дистанция и използването на мобилни приложения за проследяване 

и контрол.101  

Липсата на яснота при разпределянето на средствата от допълнителния 

фонд за борба с COVID-19 и наличието на конкретни финансови механизми в 

здравеопазването са характерни за прилагането на мерките за управление на 

пандемията. Влияние оказва и силното разделение между самостоятелните и 

независими социална и здравната система в Обединеното кралство, което е 

предпоставка за проявените трудности при координацията и отстраняването 

на слабостите.102. 

САЩ 

Първият случай на заразен в САЩ е регистриран на 23 януари.103 

Общият брой на заболелите към 18 май е 1 432 265 души104, а починалите са 

87 180. Заразяването се осъществява в общности. На 31 януари е обявено 

извънредно здравно положение105, а на 13 март е обявено национално 

извънредно положение.106 В началото се наблюдава значителен недостиг на 

                                           
100 Повече информация виж тук: 

https://www.covid19healthsystem.org/countries/unitedkingdom/countrypage.aspx 
101 https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making/pages/1/ 
102 Повече информация виж тук:  

https://www.nuffieldtrust.org.uk/news-item/offerand-eligibility-who-can-access-state-funded-adult-care-and-what-

are-people-entitled-to 
103 Novel Coronavirus (2019-nCoV) SITUATION REPORT – 3, 23 JANUARY 2020, р. 3, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-

ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8 
104 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 8, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
105 Secretary Azar Declares Public Health Emergency for United States for 2019 Novel Coronavirus, 

https://www.hhs.gov/about/news/2020/01/31/secretary-azar-declares-public-health-emergency-us-2019-novel-

coronavirus.html 
106 Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) 

Outbreak, March 13, 2020, 
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тестове в национален мащаб107, поради което проследимостта на 

разпространението на инфекцията не е на в остава нас недостатъчно високо 

ниво. На 31 януари са въведени ограничения за влизане на китайски граждани. 

На 16 април правителството въвежда прилагането на подход за възстановяване 

на нормални търговски отношения и дейности в сферата на услугите108, 

включваш преминаване през 3 фази. 

                                           
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-

coronavirus-disease-covid-19-outbreak/ 
107 He Could Have Seen What Was Coming: Behind Trump's Failure on the Virus. // The New York Times, 11.04.20, 

https://www.nytimes.com/2020/04/11/us/politics/coronavirus-trump-response.html? 
108 Trump gives governors 3-phase plan to reopen economy, April 17, 2020, 

https://apnews.com/420a38ec14101eab70e07be367ee6422 

https://www.nytimes.com/2020/04/11/us/politics/coronavirus-trump-response.html?
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Статистически данни за САЩ 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 1 734 040 17 962 102 640 

02.06.2020 1 783 638 26 116 104 247 

03.06.2020 1 798 330 14 692 105 008 

04.06.2020 1 823 220 24 890 106 051 

05.06.2020 1 837 803 14 583 106 876 

06.06.2020 1 857 872 20 069 107 911 

07.06.2020 1 886 794 28 922 109 038 

08.06.2020 1 915 712 28 918 109 746 

09.06.2020 1 933 560 17 848 110 220 

10.06.2020 1 951 096 17 536 110 770 

11.06.2020 1 968 331 17 235 111 978 

12.06.2020 1 988 646 20 315 112 810 

13.06.2020 2 010 391 21 745 113 757 

14.06.2020 2 032 524 22 133 114 466 

15.06.2020 2 057 838 25 314 115 112 

 

 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

САЩ

ЮНИ БРОЙ ЗАРАЗЕНИ ЮНИ НОВИ СЛУЧАИ ЮНИ БРОЙ ПОЧИНАЛИ



69 

Прилагането на мерките за противодействие на разпространението на 

инфекцията е забавено, ситуационно, частично и слабо контролирано. 

Русия 

На 1 февруари Русия регистрира първи случай на коронавирус.109 

Заразените към 18 май са 290 678 души110, а починалите са 2722. Заразяването 

е от клъстерен тип. На 14 март е сформиран съвет за координиране действията 

на регионално, федерално и общинско ниво.111 В състава му влизат членове от 

всички сектори на изпълнителната власт. Съветът е пряко подчинен на 

премиера и редовно докладва на президента. Към него е създаден център за 

наблюдение и информация за разпространение на COVID-19.  

В края на април защитните маски стават задължителни в 13 области на 

страната, а на 12 май и в Москва. До 30 април са направени 3,4 млн. теста112, 

като тестването на военнослужещи е задължително. Русия въвежда 

административни и наказателни санкции за разпространение на фалшиви 

новини, свързани с COVID-19113, до 5 години лишаване от свобода и до 2 млн. 

рубли. За нарушаване на карантината санкциите са до 7 години лишаване от 

свобода и 2 млн. рубли. 

                                           
109 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report – 12, 1 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200201-sitrep-12-

ncov.pdf?sfvrsn=273c5d35_2 
110 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
111 Михаил Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом, 14 марта 2020, 

http://government.ru/news/39151/ 
112 О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию, 30.04.2020 г., 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14364 
113 Повече информация виж тук: 

https://www.covid19healthsystem.org/countries/russianfederation/countrypage.aspx 
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Държавата стимулира финансово даряването на кръв за плазма за 

провеждане на експериментално лечение на заболяването.114 Въведен е платен 

отпуск на територията на цялата страна от 28 март до 11 май 2020 г. За да се 

намали ползването на градския транспорт, от средата на март не се субсидират 

карти за студенти и ученици. Регионите имат право да въвеждат допълнителни 

икономически мерки за смекчаване въздействието на пандемията върху 

обществото. Съществуващата в страната висока степен на централизация в 

управлението позволява бързо, координирано и контролирано въвеждане на 

мерки за управление на пандемията. 

                                           
114 Временные методические рекомендации, лекарственная терапия острых респираторных вирусных 

инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19, версия 2 (16.04.2020), 

https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/050/033/original/RESP_REC_V2.pdf 
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Статистически данни за Русия 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 414 878 9 035 4 855 

02.06.2020 423 741 8 863 5 037 

03.06.2020 432 277 8 536 5 215 

04.06.2020 441 108 8 831 5 384 

05.06.2020 449 834 8 726 5 528 

06.06.2020 458 689 8 855 5 725 

07.06.2020 467 673 8 984 5 859 

08.06.2020 476 658 8 985 5 971 

09.06.2020 485 253 8 595 6 142 

10.06.2020 493 657 8 404 6 358 

11.06.2020 502 436 8 779 6 532 

12.06.2020 511 423 8 987 6 715 

13.06.2020 520 129 8 706 6 829 

14.06.2020 528 964 8 835 6 948 

15.06.2020 537 210 8 246 7 091 
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Изводи 

Прилагането на мерки от водещи държави в света следва препоръките 

на СЗО. Разликите в подходите се базират на индивидуалните особености и 

централизацията на държавното управление, наличността на системи за 

превенция и реагиране при подобни кризи, актуалното състоянието на 

системите за здравеопазване, следваните икономически и социални 

приоритети, оценката на рисковете и заплахите за сигурността, етапа на 

настъпване на пандемията на територията на всяка от тях, опита в 

управлението на епидемиологични и епизоотични извънредни ситуации. 

Затова за приложените подходи и постигнатите резултати в управлението 

на пандемията COVID-19 могат да се направят следните изводи: 

 Превантивно в държавите са приложени мерки за наблюдение 

разпространението на инфекцията и спазване на предписаните правила за 

хигиена и дезинфекция. 

 Управлението на пандемията е реактивно и поетапно, с начало 

след регистриране на първи случай в страните. Прилагат се мерки за 

осигуряване на медицинско оборудване, средства за защита и консумативи; 

лечение и предпазване на уязвимите социални групи и активните случаи на 

заболяване; социално и икономическо подпомагане; ограничаване 

движението, социална изолация, карантина и физическо дистанциране. 

 Примерите за най-успешно управление на Южна Корея и Китай 

разкриват зависимост на ефективността от централизирания контрол и 

своевременността на прилагането на мерки за физическо дистанциране, 

карантина и масово тестване на населението.  

 В най-засегнатите от пандемията страни – САЩ и 

Великобритания, се наблюдава заразяване тип „в общности“, което възниква 
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в резултат на слаб контрол, липса на възможности за проследяване 

развитието на заразата и изпреварващо смекчаване на рестриктните мерки. 

 Своевременното широкомащабно тестване в Южна Корея 

доказва ефективността на подхода чрез относително ниската смъртност 

при заболяване от COVID-19. Броят на починалите в сравнение с броя на 

заразените и новооткритите случаи на дневна база е 30 души, а в държавите 

с относително нисък обхват на тестването – Великобритания и САЩ, е 

съответно 500 и над 20 000. 

4. Практики за управление на пандемията в съседните държави 

Пандемията COVID-19 достигна района на Балканския полуостров 

относително късно – края на февруари и първата половина на март. Забавянето 

се отрази единствено върху по-късния период на въвеждане на 

противопандемични мерки (фиг. 3), които не се различават от предписаните 

мерки от СЗО и Европейския съюз. 
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Фиг. 3. Мерки на съседните държави срещу COVID-19 

Турция 

Първият случай в Турция е регистриран на 12 март.115 Към 18 май броят 

на заразените е 149 435116, а броят на починалите е 4140. Страната започва 

подготовка за отговор на COVID-19, преди да е регистриран първият заразен. 

На 10 януари с цел координиране на действията е създаден научен 

съвещателен борд.117 В периода от 27 март до 15 април са поставени под 

                                           
115 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 52, 12 March 2020, р. 5, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200312-sitrep-52-covid-

19.pdf?sfvrsn=e2bfc9c0_4 
116 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 11, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
117 Повече информация виж тук: 

https://www.covid19healthsystem.org/countries/turkey/livinghit.aspx?Section=1.2%20Physical%20distancing&Typ

e=Chapter 
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карантина 240 области в 58 провинции в страната. Общият брой на хората, 

попадащи под разпоредбите на правителството, е над 138 хиляди. На 14 април 

страната въвежда собствена дефиниция за случаи на COVID-19. Тя се 

различава от дефинициите на СЗО и ЕС, като претендира за по-голяма 

детайлност. 

През втората половина на май правителството въвежда данъчни 

облекчения за компании, работещи в приоритетни сектори в страната, за 

период от 6 месеца, считано от април.118 Държавата намалява ДДС за 

компании, опериращи във вътрешния въздушен транспорт, до 1% и опрощава 

данъците на компании от хотелиерския сектор до ноември. Резултатите от 

прилагането на мярката са противоречиви, защото по време на наложената 

карантина се поощрява мобилността и динамиката във вътрешния туризъм. 

                                           
118 Повече информация виж тук: 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/turkey-tax-developments-in-response-to-covid-19.html 
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Статистически данни за Турция 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 163 942 839 4 540 

02.06.2020 164 769 827 4 563 

03.06.2020 165 555 786 4 585 

04.06.2020 166 422 867 4 609 

05.06.2020 167 410 988 4 630 

06.06.2020 168 340 930 4 648 

07.06.2020 169 218 878 4 669 

08.06.2020 170 132 914 4 692 

09.06.2020 171 121 989 4 711 

10.06.2020 172 114 993 4 729 

11.06.2020 173 036 922 4 746 

12.06.2020 174 023 987 4 763 

13.06.2020 175 218 1 195 4 778 

14.06.2020 176 677 1 459 4792 

15.06.2020 178 239 1 562 4 807 
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Сърбия 

Страната регистрира първи случай на COVID-19 на 7 март.119 Към 18 май 

заразените са 10 610120, а броят на починалите е 230. Липсват данни за начина 

на разпространение на заразата. Сърбия започва подготовка за отговор на 

COVID-19, преди в страната да е регистриран първият заразен. През януари 

започва кампания за информиране на широката общественост относно 

спазването на хигиена и дихателен етикет съвместно със СЗО. През февруари 

са определени 4 болници на лечение на заболели, а на 16 март, с нарастване на 

инфекцията – още 5.121 

На 15 март в страната е обявено извънредно положение. На 17 април е 

позволено на лица над 65 години да напускат домовете си три пъти седмично 

за половин час в периметър до 300 метра. Десет дни по-късно времето е 

удължено до един час дневно, след 18 часа. На 24 януари Сърбия приема 

алгоритъм за наблюдение на COVID-19, базиран на дефинициите за случаи на 

СЗО, изменен последно на 18 март.122 На същата дата е въведена мярка за 

хоспитализация на всички диагностицирани случаи. От 7 април мярката 

придобива задължителен характер. Страната провежда политика на активно 

сътрудничество за борба с коронавируса. На 2 април китайска работна група 

посещава Сърбия, за да монтира две машинни съоръжения за производство на 

                                           
119 Coronavirus disease2019 (COVID-19) Situation Report – 47, 07 March 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200307-sitrep-47-covid-

19.pdf?sfvrsn=27c364a4_4 
120 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 12, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
121 Здравствене установе збрињавају само хитне случајеве, Београд, 16 март 2020,  

https://www.srbija.gov.rs/vest/451398/zdravstvene-ustanove-zbrinjavaju-samo-hitne-slucajeve.php 
122 Повече информация виж тук: https://covid19.rs/ 
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защитни маски.123 Русия, Обединените арабски емирства и ЕС също оказват 

подкрепа за осигуряване медицински консумативи на Сърбия.124 

Въвеждането на транзитните мерки на 20 април е свързано с мащабна 

разяснителна информационна кампания от 5 май за превенция на 

разпространението на вируса COVID-19. 

Република Северна Македония 

Първи случай на заболяването е регистриран на 27 февруари.125 Към 18 

май заболелите са 1792126, а починалите са 101. Заразяването е от клъстерен тип. 

Република Северна Македония провежда информационна кампания за спазване 

на хигиена, дезинфекция и дихателен етикет от самото начало на пандемията. 

На 5 април пандемията не е достигнала своя пик, но мерките са затегнати. На 

същата дата е въведен ротационен механизъм за осигуряване на болничните 

заведения с медицински персонал. От 1 април е въведена карантина за 

чуждестранни дипломати, а от 15 април – за македонски граждани, завърнали 

се от рискови дестинации. На 23 април са повишени мерките за физическо 

дистанциране и ограничение в придвижването. На 27 април е въведен 

специален ред за получаване на пенсиите, при който бенефициентите са 

разделени на 4 групи. На 13 април са проведени масови тестове в Дебър. 

Изследвани са между 20 и 30% от населението. Общинските центрове са 

                                           
123 Another plane arrives from China with medical assistance, Belgrade, 1 April 2020, 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/153080/another-plane-arrives-from-china-withmedical-assistance.php  
124 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/serbia/countrypage.aspx 
125 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 38, 27 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200227-sitrep-38-covid-

19.pdf?sfvrsn=2db7a09b_4 
126 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 13, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
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инструктирани да го снабдят с храна по време на изолацията, а правителството 

замразява цените на базовите стоки.127 

Страната използва ново поколение система на НАТО за управление на 

инциденти128, за да координира отговора си срещу COVID-19.  

                                           
127 Повече информация виж тук: ttps://www.covid19healthsystem.org/countries/northmacedonia/countrypage.aspx 
128 NATO’s Next-Generation Incident Command System (NICS). 
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Статистически данни за Северна Македония 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 2 226 62 133 

02.06.2020 2 315 89 140 

03.06.2020 2 391 76 141 

04.06.2020 2 492 101 145 

05.06.2020 2 612 120 147 

06.06.2020 2 792 180 149 

07.06.2020 2 915 123 151 

08.06.2020 3 028 113 153 

09.06.2020 3 155 127 156 

10.06.2020 3 242 87 157 

11.06.2020 3 367 125 164 

12.06.2020 3 542 175 169 

13.06.2020 3 706 164 171 

14.06.2020 3 902 196 179 

15.06.2020 4 057 155 188 
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Гърция 

Първият случай на заразен е регистриран на 27 февруари.129 Към 18 май 

общият брой на заразените е 2836130, а общият брой на починалите е 163. 

Заразяването е от клъстерен тип. Мерките за ограничаване свободата на 

придвижване са въведени поетапно от 8 март. Първоначално е ограничено 

пътуването до островите, а след това в континенталната част на страната. 

Издават се два вида разрешение за пътуване на територията на Гърция: във 

връзка с изпълнение на трудова дейност (тип „А“) и специално (еднократно, 

след предварително разрешение, тип „Б“).131 На 18 март са въведени 

ограничения в бежанските центрове. Специални медицински екипи 

организират зони за придвижване със задължително измерване на 

температурата. Страната отменя всички религиозни мероприятия на 16 март.  

                                           
129 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 38, 27 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200227-sitrep-38-covid-

19.pdf?sfvrsn=2db7a09b_4 
130 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 13, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
131 Повече информация виж тук: https://www.covid19healthsystem.org/countries/greece/countrypage.aspx 
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Статистически данни за Гърция 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 2 917 2 175 

02.06.2020 2 917 0 175 

03.06.2020 2 918 1 179 

04.06.2020 2 937 19 179 

05.06.2020 2 937 0 179 

06.06.2020 2 937 0 179 

07.06.2020 2 952 15 180 

08.06.2020 2 952 0 180 

09.06.2020 3 049 97 182 

10.06.2020 3 058 9 183 

11.06.2020 3 068 10 183 

12.06.2020 3 088 20 183 

13.06.2020 3 108 20 183 

14.06.2020 3 112 4 183 

15.06.2020 3 121 9 183 
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Румъния 

Първият случай на заболяването е регистриран на 27 февруари.132 Към 

18 май заразените са 2836133, а общият брой на починалите е 163. Заразяването 

е от клъстерен тип. 

През февруари е създадена група за стратегическа комуникация за 

информиране на населението за COVID-19. На 27 февруари се въвежда 

препоръчителна, а на 29 март задължителна мярка за националните медии да 

разпространяват информация за превенцията и контрола на COVID-19. 

Оценена е като мярка и в борбата с инфодемията. 

На 28 февруари правителството разработва 4 сценария за развитие на 

пандемията, за чието управление са предписани мерки за наблюдение и 

противодействие. На 16 март страната обявява извънредно положение, което е 

продължено с 30 дни на 15 април.134 

От 24 март е въведена задължителна карантина с продължителност 14 

дни за лица, завърнали се от чужбина. Провежда се тестване на уязвими 

социални групи: възрастни хора, медици и институционализирани лица, а на 

входа на всички болници се правят бързи тестове за коронавирус. Не са 

затворени болничните заведения за лечение на пациенти. 

                                           
132 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 38, 27 February 2020, р. 4, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200227-sitrep-38-covid-

19.pdf?sfvrsn=2db7a09b_4 
133 Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report – 119, 18 May 2020, р. 12, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200518-covid-19-sitrep-

119.pdf?sfvrsn=4bd9de25_4 
134 Повече информация, тук: 

https://www.covid19healthsystem.org/countries/romania/countrypage.aspx 
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Статистически данни за Румъния 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 19 257 124 1 262 

02.06.2020 19 398 141 1 279 

03.06.2020 19 517 119 1 279 

04.06.2020 19 669 152 1 288 

05.06.2020 19 907 238 1 299 

06.06.2020 20 103 196 1 308 

07.06.2020 20 290 187 1 318 

08.06.2020 20 479 189 1 326 

09.06.2020 20 604 125 1 334 

10.06.2020 20 749 145 1 345 

11.06.2020 20 945 196 1 360 

12.06.2020 21 182 237 1 369 

13.06.2020 21 404 222 1 380 

14.06.2020 21 679 275 1 391 

15.06.2020 21 999 320 1 410 
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Изводи 

Въвеждането на мерки за управление на пандемията в съседните на 

България държави е проведено в съответствие с предписанията на СЗО и ЕС, 

с характерно разминаване във времевите интервали на прилагане. 

Управлението е реактивно, мерките се прилагат след регистриране на 

първите случаи на територията на всяка от държавите. Подобен подход 

предопределя разминаването в началото на управлението на пандемията в 

държавите и същевременно застъпване на периодите на фазите 

„Активиране“, „Извънредно положение“ и „Пандемия“. Прилаганият подход 

и постигнатите резултати позволяват следните изводи: 

 Превантивно са приложени мерки за наблюдение 

разпространението на инфекцията, ограничаване на придвижването и 

спазване на правила за хигиена и дезинфекция. 

 След регистрацията на първите случаи в отделните страни 

реактивно и поетапно се прилагат мерки за осигуряване на медицинско 

оборудване и консумативи; изследване на уязвими групи и лечение на активни 

случаи; икономическо и социално подпомагане; ограничаване свободата на 

придвижване и физическо дистанциране. 

 Всички страни използват свои официални комуникационни 

платформи, но с изключение на Румъния не са планирани и приложени 

специализирани мерки за борба с инфодемията.  

 С изключение на обмена на информация не са прилагани мерки за 

регионална координация. Република Северна Македония и Сърбия 

организирано получават помощ от други страни и международни 

организации.  
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 Оценката за разликите в механизмите на разпространение на 

заразяването – клъстерно и общностно, означава, че държавите в региона 

преминават различните фази от управлението на пандемията в различни 

периоди от време. Подобно развитие не позволява обобщена оценка на 

ефективността на прилаганите мерки в региона, а разминаването във 

времето е предпоставка за повишаване на рисковете от неконтролирано 

разпространение на заразяването с COVID-19 в региона. 

 Разпространението на заразяването по общности изисква 

прилагане на национални мерки, които имат масово ограничителен характер, 

а противодействието на разпространението на заразяването по клъстерен 

принцип е ситуационно. Турция противодейства на пандемията ситуационно, 

независимо от широкомащабния характер на протичането. Различните 

подходи пораждат опасения за некоректно отчитане на резултатите, 

особено за реалната смъртност вследствие на заболяването, а също така 

увеличават рисковете за разпространение на заразата в съседните държави. 
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5. НАТО  

По време на пандемията COVID-19 НАТО изпълнява своите основни 

функции и ангажименти с поддържане на бдителност и постоянна готовност 

за провеждане на операции за възпиране и колективна отбрана. При 

поддържането на постоянна оперативна готовност особено внимание се отделя 

на противодействието на повишения брой опити за дезинформация, свързана 

с развитието на пандемията с COVID-19. Съюзниците от НАТО прилагат свои 

подходи за противодействие на откритата пропаганда с използване на 

конкретни факти и колективни действия. Самолети на Алианса изпълняват 

множество мисии за транспортиране на жизненоважни медицинско 

оборудване и средства за защита от целия свят до държави, в които са 

необходими. Съюзническите въоръжени сили развръщат 25 полеви болници, 

осигуряват повече от 4000 души медицински персонал и над 25 000 легла.135 

Координирането и доставката на спешно необходими медицински 

консумативи и лични предпазни средства, респиратори и тестови комплекти 

се организира от центъра за реагиране при бедствия на НАТО след заявки на 

съюзници и държави партньори. Евро-атлантическият координационен 

център за реагиране при бедствия (Euro-Atlantic Disaster Response 

Coordination Centre – EADRCC) е създаден през 1998 г. за координирано 

участие в управлението на последствията от бедствия – земетресения, 

наводнения и горски пожари. Той осигурява координираната реакция на 

НАТО и съюзниците при разпространението на пандемията от коронавирус и 

е инструмент за оказване помощ на съюзниците и партньорите на Алианса, 

                                           
135 Mircea Geoană, NATO Deputy Secretary General, NATO Deputy Secretary General addresses COVID-19  

response with Atlantic Council, 16 Apr. 2020. [прегледан на 24.04.2020]. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175132.htm?selectedLocale=en  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175132.htm?selectedLocale=en
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единственият механизъм с доказана ефективност при реагиране на извънредни 

ситуации в евро-атлантическото пространство. 

Центърът подпомага координацията за използването на карготранспорт 

и логистика между страните донори и бенефициенти. От началото на 

пандемията COVID-19 единадесет държави са поискали помощ от него. Той 

организира доставка на дезинфектанти от Украйна, вентилатори от Германия, 

оборудване за персонална защита от Турция и респиратори от Чехия, а така 

също доставка на хирургически маски от Естония до Италия и Испания.  

Чрез Програмата на НАТО за товарен въздушен транспорт SALIS 

(Strategic Airlift International Solution) e осигурен транспорт за медицинска 

помощ – спешни медицински доставки в Испания и Италия от Турция; маски 

за лица, доставени в Албания и Босна и Херцеговина от САЩ; защитно 

оборудване и медицинска техника, доставени в Република Северна Македония 

от Чехия; дезинфектанти, доставени в Испания от Полша. Доставките са 

изпълнени от самолети на НАТО, турски военни самолети A400M 

транспортират медицинско оборудване за Обединеното кралство и много 

други. 

Като част от Стратегическите способности за въздушен превоз (SAC) 

са предоставени три тежкотоварни самолета C-17 Globemaster за 

транспортиране на медицински материали, помощи и оборудване. 

Координационният център за движение в Европа (Movement 

Coordination Centre Europe – MCCE) е разположен в Нидерландия и осигурява 

логистична подкрепа при оптимизирано използване на активи за въздушен 

транспорт, морски транспорт и придвижване по суша на въоръжените сили. 

Центърът осигурява държави, членки на НАТО и Европейския съюз, чрез 

координация на предоставянето на услуги, изпълнение на заявки за използване 
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на военен транспорт с наличните транспортни активи, включително чартърни 

полети. Работи в рамките на подписано техническо споразумение между 

държавите членки. 

Инициативата бърза въздушна мобилност на НАТО опрости 

процедурите за използване на военни полети за подпомагане чрез ускоряване 

издаването на разрешения от контрола на въздушното движение. 

Инициативата стана възможна в резултат на тясното сътрудничество между 

НАТО и EUROCONTROL. Например на 10 април благодарение на нея се 

улесни доставката на медицински материали и предпазни средства от Турция 

до Обединеното кралство. 

Агенцията за подкрепа и доставки на НАТО (NATO Support and 

Procurement Agency – NSPA) има водеща роля в отговора на кризата. Тя 

осигурява логистична поддръжка и организация на транспортирането на 

ключови доставки и оборудване до съюзници, партньори и други 

международни организации. 

Организацията за наука и технологии (Science and Technology 

Organization – STO) на НАТО предприе инициатива за търсене на отговори 

срещу болестта COVID-19. За тази цел е създадена класифицирана платформа 

за сътрудничество, където учените от съюзническите и партньорските 

държави могат да споделят принос за реакцията на кризата от коронавируса. 

Обменът на знания и потенциални решения се улеснява и от Службата 

за подкрепа на сътрудничеството на НАТО (NATO Collaboration Support 

Office – CSO) в Париж, която координира съответните изследвания 

(съкращаване живота на вируси чрез обработка на повърхности и тъкани с 

полимерно покритие, лазерно тестване на слюнка и други), включително 

сценарии за виртуална реалност за спешна медицинска помощ. 
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НАТО използва възможностите на Центъра за морски изследвания и 

експерименти (The Centre for Maritime Research and Experimentation in La 

Spezia – CMRE) в Ла Специя, Италия, за провеждане на нови изследвания в 

областта на анализа на големи данни, моделирането и симулацията за вземане 

на решения. 

Двустранната помощ между съюзниците и партньорите в рамките на 

Алианса е важна част от международния отговор на пандемията и показва 

силата на солидарността в НАТО. 

Реализирането на сътрудничество със страни партньори и 

международни организации продължава да бъде от съществено значение за 

НАТО. 

По оценка на ръководството на Алианса предизвикателствата пред 

сигурността не са намалели по време на пандемията COVID-19. Затова се 

запазва важната роля на НАТО за осигуряването на военна подкрепа на 

гражданските власти на страните-членки за справяне с кризата.  

В изказване на генералния секретар на НАТО Столтенберг по време на 

среща с министрите на отбраната на страните членки (15 април 2020 г.) е 

изведена основната задачата на Алианса – да продължи противодействието на 

потенциални военни заплахи и заплахи за сигурността, а така също да се 

адаптира, променя и модернизира за отговор на нови предизвикателства и 

заплахи – в киберпространството, Космоса, тероризъм, с изграждането на сили 

за реакция срещу киберзаплахи и атаки:  

НАТО трябва да се адаптира. НАТО трябва да се промени. НАТО 

трябва бъде първият отговор или основният отговор на здравната криза. 

Това, което НАТО трябва да прави, е да подкрепя гражданските усилия за 
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борба с тази здравна криза. И точно това прави. По тази причина военният 

личен състав играе ключова роля в тази борба. Транспортирането на полеви 

болници, на пациенти по безопасен начин, на оборудване за защитни 

съоръжения, лекарства и т.н. се извършва от военни самолети. 

Военнослужещите правят всичко – от дезинфекция на обществени 

пространства до контрол на граничните пунктове. НАТО играе ключова роля 

в мобилизацията, координацията и подкрепата в различни държави от НАТО 

за изграждането на полеви болници и т.н.136 

На 2 и 15 април се проведоха видеоконферентни срещи съответно между 

министрите на външните работи на страните, членки на НАТО137, и 

министрите на отбраната на НАТО138. Постигнато е съгласие да се прилагат 

следните мерки за оказване помощ при управление на пандемията: 

Логистична подкрепа. Практическото прилагане на мярката включва: 

 оказване на помощ от НАТО в усилията на ЕС за доставки на 

лекарства и медицински консумативи за трети страни; 

 активно включване на Евро-атлантическия център за 

координиран отговор при бедствия в координацията на доставките на 

медицински материали от държави на НАТО в Италия; 

 оказване помощ на Люксембург за разгръщане на полеви болници. 

a. Глобална и регионална координация: 

                                           
136 NATO, Newsroom, Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the virtual meeting 

of the North Atlantic Council in Defence Ministers' session, 15 April 2020.  
137 Захариева пред НАТО: Нашите граждани очакват Алиансът активно да се включи в борбата с 

коронавируса, 2.04.2020, 

www.dariknews.bg/novini/bylgariia/zaharieva-pred-nato-nashite-grazhdani-ochakvat-aliansa-aktivno-da-se-

vkliuchi-v-borbata-s-koronavirusa-2219976 
138 Министърът на отбраната Красимир Каракачанов участва в извънредна среща на министрите на отбраната 

на страните, членки на НАТО, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 



92 

 обсъдено е прилагането на мерки за справяне с COVID-19 и 

планирането на следващи действия на НАТО в подкрепа на съюзници и 

партньори. 

Борба с инфодемията: 

 обсъдени са мерките за противодействие на дезинформацията и 

пропагандата, свързани с пандемията от COVID-19. 

b. Поддържане и нарастване на потенциала за възпиране и отбрана 

на НАТО: 

 разгледани са влиянието и ефектът от кризата в средносрочен и 

дългосрочен план, мерки за поддържането и укрепването на способностите 

за възпиране и отбрана на Алианса; 

 насочеността на мерките на НАТО е в две основни направления: 

оказване помощ на ЕС и институциите на държавите членки и поддържане 

и развитие на способностите за възпиране и отбрана.  
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III. Подходи, мерки и резултати от управлението на пандемията в 

Република България  

3. Готовност и актуализация на нормативната уредба  

Нормативната уредба на Република България за управление на кризи и 

извънредни ситуации е в процес на непрекъснати промени и актуализации. 

Независимо от положените усилия голяма част от обществените отношения и 

управлението на тези изключително сложни, значително различаващи се от 

нормалната ситуация събития остава недостатъчно правно регулирана. 

Множеството модификации на Закона за управление при бедствия не успяха 

да запълнят празнотите в нормите за управление на кризи и извънредни 

ситуации от различен характер. Вероятно поради невъзможността за обхват на 

всички аспекти на предметната област на управлението на медицински 

извънредни ситуации правните норми на този закон не бяха приложени при 

управлението на пандемията от COVID-19. Същевременно липсата на закон за 

управление на кризи и неприложените изисквания на глава втора от Закона за 

управление и функциониране на системата за защита на националната 

сигурност за функционално изграждане на национална система за управление 

при кризи редуцираха съществено правните възможности на управлението на 

държавата на всички нива да реагира превантивно при развитието на 

пандемията. Наложи се Министерският съвет и Народното събрание да 

предприемат незабавни мерки за усъвършенстване на националната 

нормативна уредба.  

Части от отношенията в държавата и обществото в ситуация на 

епидемия, пандемия или криза от здравен характер са регламентирани в Закона 
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за здравето.139 Опит за бързо запълване на празнотите в нормите беше 

направен с издаването на Закон за мерките и действията по време на 

извънредното положение140 (приет с решение на Народното събрание от 23 

март 2020 г.), който беше променен със Закона за изменение и допълнение на 

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение141 (с 

решение на Народното събрание от 6 април 2020 г.). 

1.1. Закон за здравето 

Обнародваният през август 2004 г. Закон за здравето е променян 

няколкократно – последната промяна е 13 март 2020 г. В предметната област 

на управлението на извънредни ситуации и кризи в резултат от проява на 

заплахи за общественото здраве Законът урежда обществените отношения 

чрез: 

 Задължение за министъра на здравеопазването: „в случай на 

кризисна ситуация (…) и при възникване на риск за общественото здраве да 

разпореди мерки и дейности за опазване на общественото здраве, различни от 

мерките и дейностите по този раздел“ (чл. 63а). Конкретизират се мерките, 

различни от здравните, които министърът на здравеопазването може да 

приложи (ал. 6), а именно – „забрана за влизане на територията на страната на 

граждани на други държави в случай на обявено извънредно положение“142. 

                                           
139 Закон за здравето. – В: Държавен вестник, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 22 декември 

2017 г., бр. 18 от 27 февруари 2018 г., 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/01/16/zakon_za_zdraveto.pdf 
140 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното 

събрание от 13 март 2020 г. – В: Държавен вестник, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм., бр. 34 от 9 април 2020 г., 

доп., бр. 38 от 24 април 2020 г., 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150 
141 Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 

обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147391 
142 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, чл. 1, 

https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157375 
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 Задължава министъра на здравеопазването да разработва планове 

за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, които се 

утвърждават от Министерския съвет и въз основа на които се предприемат 

„действия за осигуряване защитата на стационарно болните и медицинския 

персонал от външни фактори“ (чл. 115, ал. 2, т. 3); „за организиране и 

осъществяване на противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен 

контрол в засегнатата територия“ (чл. 115, ал. 2, т. 4); „за формиране на запаси 

за ресурсно осигуряване на медицинските дейности“ (чл. 115, ал. 2, т. 5); „за 

организиране продължаващото обучение на медицинските специалисти“ (чл. 

115, ал. 2, т. 6). 

1.2. Закон за мерките и действията по време на извънредното 

положение 

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение е 

приет с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван е на 24 

март и е изменен със закон на 6 април. С него се въвеждат мерки и се 

предприемат действия за управление на извънредното положение на 

територията на Република България (чл. 1).  

С прилагането на Закона се уреждат следните обществени отношения: 

 Разширява правомощията на министъра на здравеопазването, 

който в допълнение на делегираните правомощия от Закона за здравето може 

да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон (чл. 2, 

доп. ДВ, бр. 34 от 9 април 2020 г.). 

 Предвижда въвеждане на забрана за „прекратяването на договори 

и изземването на вещи при забава за плащане на задължения, предоставени от 

банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции“ 

(чл. 6). 
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 Регламентира въвеждането на „работа от разстояние на 

работниците и служителите“, разрешава използването „до една втора от 

платения годишен отпуск на работника, без неговото съгласие“ (чл. 7, ал. 1, т. 

2), удължава срока за отпускане на социални помощи до отмяна на 

извънредното положение (чл. 7). 

 Въвежда специални разпоредби за полицейските органи, свързани 

с извънредния труд, „над ограниченията по чл. 187, ал. 7 от Закона за 

Министерството на вътрешните работи, след изрично писмено съгласие на 

държавния служител“ (чл. 8, ал. 2). На въоръжените сили са дадени 

правомощия да участват „в прилагането на противоепидемични мерки и 

ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-

пропускателен пункт“ (чл. 8, ал. 2).  

 Позволява на служителите в Националната здравноосигурителна 

каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз да получат 

допълнително възнаграждение за „работа при неблагоприятни условия“ по 

време на обявеното извънредно положение (чл. 15 а, нов – ДВ, бр. 34 от 9 април 

2020 г.). 

 Разрешава въвеждане на забрана за износ на лекарства извън 

територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването в срок 

до отмяна на извънредното положение (чл. 16, ал. 1). 

 Упълномощава Министерския съвет да въвежда временни мерки 

за защита „производството на храни, произведени на територията на 

Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от 

магазини“ (чл. 16 а, нов – ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г.). 

 Предвижда провеждане на „обучение за учениците, както и 

подкрепа за личностно развитие от разстояние, в електронна среда, чрез 
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използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии“ (чл. 20, ал. 1). 

 Позволява на Националния осигурителен институт да превежда 

„60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и 

дължимите осигурителни вноски, за сметка на осигурителя, за лица, осигурени 

по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители“, които 

отговарят на зададени критерии. Мярката се прилага за времетраенето на 

извънредното положение, „но за срок не по-дълъг от три месеца“ (чл. 6, ал. 1 

от преходните и заключителните разпоредби, изм. ДВ, бр. 34 от 9 април 

2020 г.), и е за сметка на фонд „Безработица“ (ал. 2). 

 Удължава служебно „срока на валидност на протоколите за 

скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти“ за времето на 

извънредното положение и два месеца след неговата отмяна, по установения 

ред (чл. 21 от преходните и заключителните разпоредби). 

 Преустановява посочените срокове в Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Закона за висшето образование 

(чл. 24 от преходните и заключителните разпоредби). 

 Удължава срока за внасяне на данъчни декларации с 30 дни (чл. 27 

от преходните и заключителните разпоредби). 

Измененията в Закона от 6 април обхващат 22 области, включително 

разширяване правомощията на министъра на здравеопазването, промяна на 

процесуални и давностни срокове, изплащане на помощи и обезщетения, 

упражняване на родителски права, плащане на задължения към частноправни 

субекти, изплащане на осигурителни вноски и социални осигуровки, 

сключване на трудов договор, временни мерки за забрана на износа на 
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лекарствени средства и защита на производството на храни, дарения, 

субсидиране на политически партии и други.  

Чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение се внасят корекции и в 

Закона за държавната собственост, отнасящи се за лечебните заведения. 

Позволява се на лечебните заведения да получат с акт на министъра на 

здравеопазването „медицинска и лабораторна апаратура, лични предпазни 

средства, медицински изделия, дезинфектанти, хигиенни и други материали и 

консумативи“ (чл. 63а). 

1.3. Поднормативни актове 

Прилагането на националното законодателство при управление на 

извънредни ситуации и кризи, възникнали след проява на заплахи за 

общественото здраве, се допълва от наредби и национални планове. 

Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 

отчет на заразните болести143  

С Наредбата за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 

болести са дефинирани понятията „възможен случай“144, „вероятен случай“145 

и „потвърден случай“146 (приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, изм. ДВ, бр. 52 от 8 

юли 2011 г., в сила от 8 юли 2011 г.) при регистрацията на заразяванията. 

Задължава Министерството на здравеопазването да създаде и поддържа 

информационна система за събиране и анализиране на данни за 

заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания (чл. 4 а, ал. 2, т. 2, 

                                           
143 Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133874689 
144 Случай, класифициран като възможен за целите на съобщаването. 
145 Случай, класифициран като вероятен за целите на съобщаването. 
146 Случай, класифициран като потвърден за целите на съобщаването. 
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нов – ДВ, бр. 52 от 8 юли 2011 г., в сила от 8 юли 2011 г.). Случаите на грип и 

остри респираторни заболявания се съобщават чрез система за сентинелно 

наблюдение, включваща лечебни заведения за извънболнична помощ в 

областните центрове. 

Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински 

стандарт по превенция и контрол на вътрешноболничните инфекции147 

С Наредбата е утвърден медицински стандарт за превенция и контрол на 

вътрешноболничните инфекции. Неговото прилагане е насочено към 

подобряване качеството и безопасността на оказваната медицинска помощ 

чрез намаляване честотата на вътрешноболничните инфекции (чл. единствен, 

ал. 2). 

Национален план на Република България за готовност за грипна 

епидемия148 

Националният план е приет през 2006 г. и не е актуализиран. Планът е 

изготвен по препоръки на ЕС и СЗО с цел изграждане способности на 

системата за здравеопазване за наблюдение и контрол на грипни пандемии. За 

безусловната му приложимост са необходими периодични оценки и 

актуализации. В него са предписани мерки за управление на грипни пандемии 

с акцент върху междуинституционалната координация и разпределението на 

отговорности. Част от предписаните мерки включват прилагане на домашно и 

болнично лечение за пациенти; проследяване на контакти и наблюдение; 

                                           
147 Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на 

вътреболничните инфекции, 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/11/18/prevenciq-control-vutrebolnichni-infekcii.pdf 
148 Национален план на Република България за готовност за грипна епидемия, 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=366 
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ограничения при пътувания; използване на лични защитни средства и 

предпазни маски; провеждане на дезинфекция и други.  

Привеждането на Плана в изпълнение предвижда възлагане на 

цялостната организация и координация на национален пандемичен комитет, в 

чийто състав са включени заместник-министрите на вътрешните работи, 

финансите, отбраната, труда и социалната политика и транспорта, главният 

държавен санитарен инспектор, директорите на дирекция „Защита и контрол 

на общественото здраве“ към Министерството на здравеопазването, 

Националната здравноосигурителна каса, Националната 

ветеринарномедицинска служба, Националния център по инфекциозни и 

паразитни болести, Института по микробиология на БАН и национални 

консултанти по епидемиология, вирусология и инфекциозни заболявания. В 

Плана са предвидени разделянето на управлението на пандемията на ясни 

периоди и фази, използването на средства за идентификация и на антивирусни 

препарати, организацията на комуникацията и на прилагането на конкретните 

противопандемични мерки. В него са определени лечебните заведения в 

страната, предназначени за прием и лечение на заразени. Документът 

предвижда изготвяне на планове за управление на пандемията на регионално 

ниво (чл. 115 от Закона за здравето).  

Планът не е приложен за управлението на епидемията от COVID-19. 

1.4. Изводи  

 В доклада са включени прилагането на законите и подзаконовите 

актове, правомощията и изискванията, които са приложени в управлението 

на пандемията. Същевременно не може да се изключи и влиянието върху 

процесите на управление на липсваща или налична, но неприложена 

нормативна уредба.  
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 Независимо от възможностите за частично уреждане на 

отношенията в предметната област, могат да бъдат идентифицирани 

налични поднормативни документи (наредби и планове), които не се прилагат 

за борба с епидемията от COVID-19. Част от регламентираните в тях 

правомощия, задължения, отговорности и мерки е въведена с актуализация 

на съществуващи и приемане на нови закони непосредствено преди и по време 

на кризата (противоепидемичните мерки в Плана на Република България за 

готовност за грипна пандемия се припокриват от т. 6 на Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение).  

 Подобен управленски подход способства за трансформация на 

потребността от проактивно и изпреварващо развитие на ситуацията 

управление в реактивно и догонващо, съобразено с интерпретация на 

препоръките и нормите на Европейския съюз и Световната здравна 

организация. Затова независимо от специално създадените консултативни 

органи и съвети в обществото се формира възприятие за преобладаваща 

интуитивност и отсъствие на плановост на управлението на пандемията, 

без цялостно обвързване на практиките и мерките с възможностите, 

предоставяни от действащото национално законодателство или наличните 

планове за реакция при пандемия.  

 Основният закон за управлението на пандемията – за реакция при 

извънредни ситуации, е приет на 13 март и обновен на 6 април. Интервалът 

между датата на приемане и датата на обновяване обхваща значителен 

период от време, които е от съществено значение за управление на 

пандемията, но същевременно поставя под въпрос легитимността на 

прилаганите в това време мерки. Поради непълнотата на обхвата на 

предметната област от новосъздадените норми, след тяхното приемане и 

изменение, основните мерки за управление на ситуацията се въвеждат със 
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заповеди на министъра на здравеопазването с позоваване на чл. 63 от Закона 

за здравето. 

 Необходимостта от незабавна реакция при неприлагане на 

предварително съгласувани и утвърдени планове и мерки, както и 

недостатъчното оперативно време за оценка на вероятното влияние от 

тяхното въвеждане допълнително формират усещане за пропуски и 

дублиране на норми, липса на достатъчно съгласуваност и приемственост 

между прилаганите нормативни документи. 

 

2. Способности, мерки и резултати на активираните институции 

В България са регистрирани първите два случая на COVID-19 на 8 март, 

а при обявяването на пандемията от СЗО случаите са 6. Заразените в страната 

са 1778149, или 0,03% от населението. Случаите, открити в рамките на един и 

същи ден, са 20, а смъртните случаи са общо 84. Първоначално заразените 

пациенти нямат връзка с Китай. Заразяването е внесено от чужбина, 

протичането е локално (local transmission150), от клъстерен тип. Основно са 

засегнати 26 области, разпространението е концентрирано в големите градове 

и в населени места с висок процент население, работещо в чужбина.  

Изпълнителната власт мобилизира усилията си веднага след 

установяването на първия случай. На 13 март, два дни след обявяване 

пандемия в световен мащаб, Народното събрание обяви извънредно 

положение на територията на цялата страна151 и възложи на Министерския 

                                           
149 https://coronavirus.bg/bg/news/198 
150 Локално предаване – в случаите, когато източникът на инфекция е в местоположението на отчитане, 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 56, WHO, 16 March 2020, p. 6, 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200316-sitrep-56-covid-

19.pdf?sfvrsn=9fda7db2_6 
151 Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение, 

https://drive.google.com/file/d/1U2OeGByWEJYCfxaD-ccU3Na8BWedNiqv/view 

https://coronavirus.bg/bg/news/198
https://drive.google.com/file/d/1U2OeGByWEJYCfxaD-ccU3Na8BWedNiqv/view
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съвет да предприеме всички необходими мерки за овладяване на кризата. 

Министерският съвет прие няколко решения и издаде постановление, с които 

поетапно възложи на ресорните органи да предприемат необходимите мерки 

от социален, здравен, икономически и информационен характер.  

Приложени мерки за ограничаване разпространението на 

епидемията 

На 8 март по препоръка на Националния оперативен щаб за борба с 

коронавируса Министерският съвет152 възложи на Министерството на 

здравеопазването предприемане на следните мерки:  

 Преминаване към карантинен режим на работа в болничните 

заведения с регистриран случай на COVID-19. 

 Информиране на болничните заведения за нови налични 

протоколи за диагностика и лечение на заболяването. 

 Обезпечаване доставянето на предпазни средства в болничните 

заведения в Пловдив и Габрово. 

 Осигуряване на необходимия брой легла при нужда. 

 Преустановяване присъствените форми на учебни занятия, 

културните мероприятия и събиранията от масов тип. 

 Забрана на износа на защитни маски и облекла и на дезинфектанти 

и техни производни без разрешение за износ.153 

                                           
152 Решение № 159 на Министерския съвет от 8 март 2020 за предприемане на мерки във връзка със 

заболяването COVID-19, 

https://drive.google.com/file/d/1FFcYUmrWo4DPLgI_0MVhyCSEGhAgV-gt/view 
153 Решение № 204 на Министерския съвет от 26 март 2020 за изменение на Решение № 159 на Министерския 

съвет от 2020 г. за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19, допълнено с Решение № 

189 на Министерския съвет от 2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1uc21bAeDLAuoYHmBzOdq7t87dJNHS9Ty/view 

https://drive.google.com/file/d/1FFcYUmrWo4DPLgI_0MVhyCSEGhAgV-gt/view
https://drive.google.com/file/d/1uc21bAeDLAuoYHmBzOdq7t87dJNHS9Ty/view


104 

 Одобрен проект на договор с турската фирма USHAŞ International 

Health Services Inc. за доставка на медицински изделия. 

 Искане за отпадане на мита и ДДС за стоки от медицински 

характер154, свързани с борбата с COVID-19. 

Икономически мерки 

 Задължаване търговските хранителни вериги да предлагат 

български продукти, отговарящи на европейските изисквания за качество.155  

 Намаляване наема на държавните обекти за физически или 

юридически лица. 

 Увеличаване капитала на държавната Българска банка за развитие 

със 700 милиона лева (358 милиона евро) с цел гаранция на търговските банки 

при отпускане на заеми. 

 Въвеждане на финансов пакет от 4,5 милиарда лева (2,3 милиарда 

евро) за подкрепа на различни видове предприятия и др. 

Мерки за оценка на риска и механизъм за борба с инфодемията 

 Създаден е раздел на сайта на Министерството на 

здравеопазването156 за предоставяне на актуална информация. 

 Създаден е официален портал157 за информация за COVID-19.  

                                           
154 Решение от 25 март 2020 г. за одобряване на искане за получаване на разрешение за прилагане на 

освобождаване от мита и данък върху добавената стойност при внос на стоки от медицински характер, 

свързани с борбата с COVID-19, 

https://drive.google.com/file/d/1IxuADuR0_NKG4Ujk-riwSWEjUurwqJp8/view 
155 Постановление № 70 на Министерския съвет от 14 април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, 

произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини, 

https://drive.google.com/file/d/1auDBnyy3Uh5WuskgEgD5FnYFOyD8_fCi/view 
156 https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviyakoronavirus- 2019-ncov 
157 https://coronavirus.bg/ 

https://drive.google.com/file/d/1IxuADuR0_NKG4Ujk-riwSWEjUurwqJp8/view
https://drive.google.com/file/d/1auDBnyy3Uh5WuskgEgD5FnYFOyD8_fCi/view
https://coronavirus.bg/
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 Създадени са платформа и приложение за предоставяне на 

информация за коронавирус158 – 10 април. 

 Провеждат се регулярни и извънредни пресконференции на 

министър-председателя, министъра на здравеопазването и други отговорни 

органи.  

 Открита е национална телефонна линия за въпроси и 

консултации159 – от 11 февруари. 

 Издадени са Временни насоки за превенция и контрол на 

инфекциите при медицинско обслужване на пациент със съмнение за 

инфекция с 2019-nCoV160 – на 9 февруари. 

На 2 април Министерският съвет предложи на Народното събрание да 

удължи срока на извънредното положение до 13 май.161 Срокът е удължен на 

3 април с решение162 на Народното събрание до 13 май.  

Прилагането на мерки в останалите области по компетентност са 

задължение на националните институции: Националния оперативен щаб, 

Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната 

политика, Министерството на външните работи, Министерството на 

                                           
158 https://koronavirus.bg/ 
159 Министерството на здравеопазването открива телефон за въпроси, свързани с коронавируса, 

http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-otkriva-telefon/ 
160 Временни насоки за превенция и контрол на инфекциите при медицинско обслужване на пациент със 

съмнение за инфекция с 2019-nCoV, 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/09/preventsiia_i_kontrol_na_infektsiite_pri_meditsinsk

o_obsluzhvane_na_patsient_ss_smnenie_za_infektsiia_s_2019-ncov.pdf 
161 Решение № 224 на Министерския съвет от 2 април 2020 г. за предложение на Народното събрание за 

удължаване на срока на обявеното извънредно положение, 

https://drive.google.com/file/d/1aNZW5ymjoRiwWfwyUyD2g05ha0ciDnc9/view 
162 Решение на Народното събрание от 3 април 2020 г. за удължаване на срока на обявеното извънредно 

положение, 

https://drive.google.com/file/d/1uq-OZBalcBuSMzFaX_ULlPl_SMgujihK/view 

https://koronavirus.bg/
http://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-otkriva-telefon/
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/09/preventsiia_i_kontrol_na_infektsiite_pri_meditsinsko_obsluzhvane_na_patsient_ss_smnenie_za_infektsiia_s_2019-ncov.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/09/preventsiia_i_kontrol_na_infektsiite_pri_meditsinsko_obsluzhvane_na_patsient_ss_smnenie_za_infektsiia_s_2019-ncov.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aNZW5ymjoRiwWfwyUyD2g05ha0ciDnc9/view
https://drive.google.com/file/d/1uq-OZBalcBuSMzFaX_ULlPl_SMgujihK/view
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вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и 

Министерството на отбраната.  

2.1. Национален оперативен щаб за борба с COVID-19 

Националният оперативен щаб за борба с COVID-19 беше създаден като 

съвещателен орган към Министерския съвет със Заповед№ Р-37/26.02.2020 г. 

на министър-председателя на Република България.163 Съставът му включва 7 

експерти, здравни специалисти и представители на МВР и МВнР. На 

Националния оперативен щаб бяха възложени следните функции:  

 да организира, координира и наблюдава действията на 

компетентните органи за предотвратяване разпространението на COVID-19; 

 да събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието 

на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19; 

 да информира медиите и обществеността; 

 да предоставя периодично информация на министър-председателя 

и съответните министри за развитието на ситуацията, свързана с 

разпространението на COVID-19, и за предприетите мерки и действия. 

При изпълнение на възложените му правомощия в периода след 8 март 

2020 г. Щабът прави следните предложения: 

 Предлага на Министерския съвет да упълномощи министъра на 

здравеопазването да издава и променя в зависимост от развитието на 

                                           
163 Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България за създаване на 

Национален оперативен щаб за борба с COVID-19,  

https://coronavirus.bg/bg/231 
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ситуацията заповеди за въвеждане на противопандемични и карантинни мерки 

– Заповед РД-01-124 от 13 март 2020 г. 164  

 Събира, обобщава и анализира данните за разпространението и 

предприетите мерки за противодействие разпространението на заразяването с 

коронавируса. 

 Ежедневно информира правителството и обществеността за 

развитието на ситуацията с разпространението на COVID-19. Първоначално 

брифингите на Щаба се провеждат всеки ден, а от 2 май 2020 г. – само в 

четвъртък.165 

 Създава логистично-координационен център към Националния 

оперативен щаб за подпомагане усилията по осигуряване на медицинско 

оборудване, защитни облекла, маски и консумативи. 

 Инициира провеждане на тестване на уязвими професионални 

групи на първа линия – 1000 полицейски служители, резултатите от което се 

използват за разработването на стратегия за провеждане на масов скрининг на 

населението. 

 Инициира и провежда масово тестване за разкриване огнища на 

заразяване – Банско, Паничарево, Пловдив, Сандански, Сливен, Ямбол, както 

и в отделни квартали в други градове. Организирано е тестване на 

високорисковите професии – медицински персонал.  

 Обсъдени са причините за заразяването сред медицинския персонал 

и необходимостта от оказване на финансова подкрепа. 

                                           
164 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г, 

https://drive.google.com/file/d/1TfGAoUv7WHI776208_VNA3Ww3KMTclqZ/view 
165 https://coronavirus.bg/bg/briefings?p=6 

https://drive.google.com/file/d/1TfGAoUv7WHI776208_VNA3Ww3KMTclqZ/view?usp=sharing
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За подпомагане обсъждането на медицинските аспекти в развитието на 

пандемията на 22 март 2020 г. беше създаден Медицинският съвет към 

министър-председателя, които беше разпуснат две седмици по-късно. В 

резултат от дейността му бяха представени алгоритми и стъпки за диагностика 

и лечение на различните категории уязвими и заразени лица.  

Основни резултати при преустановяване редовните брифинги на 

Националния оперативен щаб на 4 юни 2020 г.: 

Данни за управлението на пандемията за последното денонощие: 

 При направени 1174 проби са доказани 25 случая на коронавирусна 

инфекция, седем от тях са настанени в болница. Общо с новите случаи 

заразените с COVID-19 са 2585. 

 

 Сред новозаразените има 17-годишен младеж в София, двама 

лекари – в Пловдив и Сливен, с които общият брой на заразените медици 

нараства до 270. 
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 Излекувани за денонощието са 116 души, с което общият брой на 

преболедувалите заболяването става 1322. 

 През последните 24 часа е починал мъж на 68 години от 

Благоевград, с него жертвите на COVID-19 са 147.  

 В болница са настанени 141 души, от тях 8 са в интензивни 

отделения. 

 В Съединените щати броят на заразените с COVID-19 достига 

1 901 000 души, за последното денонощие новозаразените са 20 500. 

 В Бразилия новоконстатираните случаи са 27 000. 

 В Швеция новите случаи за последните 24 часа са 2214, като с тях 

общият брой на заразените става 40 800. Главният епидемиолог на Швеция се 

извинява, че не са взети необходимите мерки за ограничаване на епидемията. 

 В Беларус новите случаи за последното денонощие са 861, с тях 

общият им брой достига 45 000. 

 На Балканския полуостров в Турция са регистрирани нови 867 

случая, в Румъния – 152, в Сърбия – 69, в Гърция и Хърватия не са отчетени 

нови случаи. В Босна и Херцеговина има новорегистрирани 16 случая, в 

Република Северна Македония – 101, в Албания – 20. 

Основни мероприятия на Националния оперативен щаб: 

 За периода на функциониране на Щаба са проведени 129 брифинга, 

без извънредните.  

 В първите дни изследванията за потвърждение заразяване с 

коронавирусна инфекция се правят в 2 лаборатории. Към 4 юни 2020 г. от 

Министерството на здравеопазването са одобрени 32 центъра – общо COVID-

19 се изследва в 143 центъра в страната, но резултатите от някои от тях е 

необходимо допълнително да се сравняват. 
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 Направени са изследвания на 27 677 души на 1 милион население, 

или общо 193 732 тествания, от които 85 435 са с PCR метод.  

 В 77 болници са лекувани пациенти с коронавирусна инфекция, 

като на 27 февруари има 740 инфекциозни легла, а месец по-късно те вече са 

7473. 

 Пациентите с COVID-19, преминали лечение в болница, са 1317, 

156 от тях са били на лечение в интензивни отделения, от тях 50 души (3,8% 

от настанените в болница) са били на апаратна вентилация. От тях 36 души са 

починали, а 11 са били екстубирани.  

 Най-много пациенти – 396, или общо 30% от настанените в 

болнични заведения, са лекувани в софийските болници „Пирогов“, 

Военномедицинска академия и Александровска болница. 

 В периода се налага болни от едни болници да се транспортират за 

лечение в други – от Видин, Ямбол, Пазарджик и Сливен. 

 В специализираните социални домове са заразени общо 91 души – 

54 техни потребители и 37 души персонал. От тях са починали 14 души – в 

домовете за стари хора в Кула и в село Гара Орешец. 

 С нарастване броя на заразените в началото на април се наблюдава 

пик в смъртността – в този момент от 3 – 5 души на ден нараства до 11 и се 

задържа в продължение на две седмици.  

 От 20 до 26 май има увеличение на заразените – броят им достига 

433, предишните седмици техният брой е бил до 239. 

 Към момента на преустановяване на редовните брифинги на Щаба 

има кръстосване на кривите на излекуваните и новозаразените – от 24 май 

новоконстатираните случаи намаляват, а излекуваните се увеличават, 

смъртността е в ниски граници – около 10 души на седмица. 
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 По време на дейността на Щаба са констатирани известни 

разминавания между информацията в Националната информационна система 

(в нея болниците, лабораториите, регионалните здравни инспекции подават 

данните си) и информацията на Щаба (който събира данните ръчно). Според 

Националната информационна система заболелите са 2592, докато според 

Щаба техният брой е 2585. Разликата от седем пациенти е малка за 

предизвикване на допълнителни проверки.  

  

 По данни на Щаба по пол заболелите са 1325 жени и 1260 мъже. 

Според Националната информационна система починалите са 149, а според 

Щаба – 147, разликата се изяснява. Според Националната информационна 

система броят на заразения медицински персонал е 270 души, а според Щаба 

– 281. Разликата е в резултат на това, че от Националния оперативен щаб 

причисляват също шофьорите на линейки и техническия персонал към 

медицинския.  
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Статистика на заболелите по възрастови групи: 

 до 19-годишна възраст – 158 души, или 6% от всички заболели; 

 от 20 до 29-годишна възраст – 215 души, или 8% от всички заболели; 

 от 30 до 39-годишна възраст – 377 души, или 15% от заболелите; 

 от 40 до 49-годишна възраст – 448 души, или 17% от заболелите; 

 от 50 до 59-годишна възраст – 526 души, или 20% от заболелите; 

 от 60 до 69-годишна възраст – 492 души – 19% от заболелите; 

 от 70 до 79-годишна възраст – 254 души, или 10% от заболелите; 

 над 80-годишна възраст – 116 души, или 6% от заболелите. 

  



113 

Статистически данни за Р България 

Дата Заразени Нови  Починали 

01.06.2020 2 513 0 140 

02.06.2020 2 513 0 144 

03.06.2020 2 538 25 144 

04.06.2020 2 585 47 147 

05.06.2020 2 585 0 147 

06.06.2020 2 668 83 160 

07.06.2020 2 711 43 160 

08.06.2020 2 727 16 160 

09.06.2020 2 810 83 164 

10.06.2020 2 889 79 167 

11.06.2020 2 889 0 167 

12.06.2020 3 086 197 168 

13.06.2020 3 191 105 172 

14.06.2020 3 266 75 172 

15.06.2020 3 290 24 174 
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Представените данни са доказателство за социалната значимост на 

заболяването, в болшинство засягащо хора в трудоспособна възраст. 

Изводи  

 Независимо от недостатъчно усвоените възможности на 

действащата нормативна уредба и значителното разминаване между 

наименованието (оперативен) и същността на функциите (съвещателен или 

консултативен) на създадения с отделна заповед Национален оперативен 

щаб, прилагането на подобна управленска мярка успя своевременно да запълни 

потребността от стратегическа експертиза на национално ниво в 

предметната област на управление на извънредна ситуация, предизвикана от 

значима заплаха за общественото здраве – пандемията COVID-19. 

 Основни критерии за оценка на дейността на Щаба са 

своевременността и ефективността на прилаганите мерки. За времето на 

неговото функциониране приложените мерки от изпълнителната власт чрез 

заповеди на министъра на здравеопазването успяха да ограничат 

разпространението на заразяването на територията на страната в 

поносими за системата на здравеопазване граници, без да я претоварят.  

 Легловата база и апаратурата на болничните заведения за 

лечение на COVID-19 са натоварени до 10%166,167 от наличността. 

 Управлението на пандемията разкри недостиг на специалисти 

(вирусолози, медицински специалисти за интензивни отделения, специалисти 

по инфекциозни болести) независимо от сравнително задоволителната 

плътност на лекарите в България – 4,2 на 1000 жители, при съотношение 

лекар – медицинска сестра приблизително 1:1. 

                                           
166 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en 
167 Здравеопазване, кратък статистически наръчник, 2019, с. 52,  

https://ncpha.government.bg/images/___NCPHA/__Publications/_Statistics/HealthcareStatistics_2019.pdf 
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 Предотвратяването на неконтролируемото разпространение и 

удържането му в приемливи граници позволи своевременно пристъпване към 

смекчаване на въведените мерки за ограничение. 

 С цел намаляване риска за прерастване на извънредното положение в 

дълбока социална криза са въведени мерки за подпомагане на уязвимите 

социални групи и определени категории трудещи се.  

 Приложени са мерки за запазване и повишаване размера на социалното 

подпомагане. Мерките с финансова насоченост подпомагат 

работодателите и работещите с цел запазване приемливи нива на трудова 

заетост и създаване безопасни условия на труд в условията на протичането 

на пандемията.  

2.2. Министерство на здравеопазването  

Основните отговорности на изпълнителната власт на държавата за 

управлението на пандемията бяха възложени на Министерството на 

здравеопазването чрез прилагане на правомощия в Закона за здравето. 

Съгласно чл. 63 от Закона за здравето168 министърът на здравеопазването е 

упълномощен да издава заповеди и да налага ограничителни мерки, различни 

от здравните, които могат да включват и забрана за влизане на територията на 

страната на граждани на други държави в случай на обявено извънредно 

положение.169 Тази правна норма е препотвърдена от чл. 2 от Закона за мерките 

и действията по време на извънредното положение, приет с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г.170 

                                           
168 Закон за здравето. – В: Държавен вестник, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 22 декември 

2017 г., бр. 18 от 27 февруари 2018 г. 
169 Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, чл. 1, 

https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157375 
170 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. – В: Държавен вестник, бр. 28 от 24 

март 2020 г., изм., бр. 34 от 9 април 2020 г., доп., бр. 38 от 24 април 2020 г. (Чл. 2., доп. Държавен вестник, бр. 

34 от 9 април 2020 г.). 
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С правомощията на Закона за здравето в периода 8 март – 3 май 2020 г. 

министърът на здравеопазването издава 63 заповеди за прилагане на 

противопандемични мерки с различен характер, определя териториален 

обхват и степен на тяхното прилагане. 

Мерки за ограничаване на контактите: 

 Преустановяване на достъпа до публични места с изключение на 

банки, хранителни магазини и аптеки. 

 Преустановяване на женски и детски консултации, профилактични 

прегледи и планови операции, включително процедури по асистирана 

репродукция.171 

 Преустановяване на учебни занятия в училища и университети, 

посещения на детски ясли и градини и забрана за групови мероприятия с деца. 

 Забрана на събирания от масов тип. 

 Въвеждане на работа от къщи, когато това е възможно. 

Мерки за въвеждане на карантина: 

 Въвеждане карантина на заразени лица. 

 Въвеждане карантина на контактни с доказано заразени лица. 

 Въвеждане карантина на пристигащи от рискови страни. 

Мерки за логистично осигуряване:  

                                           
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=147150 
171 Заповед № РД-01-228/21.04.2020 г. за дейностите по асистирана репродукция, 

https://drive.google.com/file/d/1g-xXBFupvr2qbjxSAN6hegp9jqmMxjyp/view 

https://drive.google.com/file/d/1g-xXBFupvr2qbjxSAN6hegp9jqmMxjyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-xXBFupvr2qbjxSAN6hegp9jqmMxjyp/view
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 Увеличаване на легловия фонд в областите с регистриран случай на 

COVID-19.172  

Прилагането на мерките е въведено със следните основни заповеди: 

 Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.173 Въвежда извънредно положение 

в страната до 29 март 2020 г. и отменя прилагането на всички въведени до този 

момент мерки. Заповедта задължава прилагането на основните 

противопандемични мерки на територията на цялата страна. Те обхващат: 

физическа дистанция, спазване на карантинен режим, носене на предпазни 

маски, преустановяване на важни активности от социалния живот, правила за 

изпълнение на ежедневни дейности, като пазаруване и съблюдаване на 

хигиена. С промени в заповедта е разширен териториалният обхват на 

действието на мерките, предвижда се смекчаване и отмяна на предписаните 

мерки. В периода 17 март – 3 май 2020 г. заповедта е променена 9 пъти. На 10 

април 2020 г. периодът на прилагане на противопандемичните мерки е 

удължен до 13 май 2020 г.174 

Посочените многократни промени са резултат от липсата в първия 

вариант на ясно и точно дефиниране на обхвата – възраст на засегнатото 

население, брой на лицата в един търговски обект, достъп до платежни услуги 

по места и профилактични здравни прегледи по време, консумация на място в 

хранителни вериги и други, които не се влияят от промени в пандемичната 

обстановка.  

                                           
172 Заповед РД-01-121/11.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1JKD8GpuHCVUrka5sqWeLUvP_BHyDumfn/view 
173 Заповед РД-01-124/13.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1TfGAoUv7WHI776208_VNA3Ww3KMTclqZ/view 
174 Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. за удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/17hDDiPj2dgX6K_cvElYlCsc77ueua4d2/view 

https://drive.google.com/file/d/1JKD8GpuHCVUrka5sqWeLUvP_BHyDumfn/view
https://drive.google.com/file/d/1TfGAoUv7WHI776208_VNA3Ww3KMTclqZ/view
https://drive.google.com/file/d/17hDDiPj2dgX6K_cvElYlCsc77ueua4d2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17hDDiPj2dgX6K_cvElYlCsc77ueua4d2/view
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Удължаването срока за прилагане на заповедта в частта за носене на 

маски до 13 май 2020 г. не е аргументирано с незначителния брой заразени в 

споменатия интервал от време – 7 дни. Въведеното удължаване може да се 

приеме като опит за смекчаване на строгите изисквания на въведени мерки от 

ЕС, без реална оценка на резултатите от развитието на пандемията на 

територията на Република България. 

 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г.175 Въвежда прилагането на 

мерки за ограничаване на пътуванията в 17 държави от цял свят с регистрирани 

огнища на коронавирус. Променена е 2 пъти в един и същи ден – 18 март 

2020 г. Промените включват забрана за влизане и преминаване през 

територията на страната на тежкотоварни автомобили от Иран176 и такива с 

иранска регистрация177. Заповедта не е достатъчно конкретизирана в 

първоначалния си вариант независимо от ясно дефинираните огнища на 

заразяване.  

 Заповед № РД-01-128/16.03.20 г.178 Въвежда временен граничен 

здравен контрол на най-натоварените ГКПП, разширен на 18 март 202 г.179 

Мярката е насочена към ограничаване възможността за внасяне на заразяване 

отвън.  

                                           
175 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1dBS8R2IBgPBDWT4oqjN2bpmAhXQCDQhl/view 
176 Заповед №РД-01-133/18.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1vgqjOsYaBhvLUf2xcD5afEmarA7_E8Xe/view 
177 Заповед № РД-01-137/18.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г., допълнена със 

Заповед № РД-01-133/18.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1JkzO-SygBXBZ3Oul6UD9SNEWfOPN7WRx/view 
178 Заповед № РД-01-128/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/16gDnhuXfXy7AOP6SewFd-yn2s301rb3Z/view 
179 Заповед № РД-01-136/18.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1CzbExGk-3IaEW0WxacReBK_7u0JZ1QuI/view 

https://drive.google.com/file/d/1dBS8R2IBgPBDWT4oqjN2bpmAhXQCDQhl/view
https://drive.google.com/file/d/1vgqjOsYaBhvLUf2xcD5afEmarA7_E8Xe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgqjOsYaBhvLUf2xcD5afEmarA7_E8Xe/view
https://drive.google.com/file/d/1JkzO-SygBXBZ3Oul6UD9SNEWfOPN7WRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkzO-SygBXBZ3Oul6UD9SNEWfOPN7WRx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JkzO-SygBXBZ3Oul6UD9SNEWfOPN7WRx/view
https://drive.google.com/file/d/16gDnhuXfXy7AOP6SewFd-yn2s301rb3Z/view
https://drive.google.com/file/d/1CzbExGk-3IaEW0WxacReBK_7u0JZ1QuI/view
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 Заповед № РД-01-129/16.03.20 г.180 Въвежда поставяне под 

домашна изолация за леки случаи на заболяване, става задължителна181 за срок 

от 28 дни на 27 март 2020 г., а също така за хоспитализиране за лицата над 60 

години и пациенти с тежка симптоматика. Заповедта отменя Заповед № РД-

01-96/20.02.2020 г.182, съгласно която всички новооткрити случаи на 

заразяване подлежат на задължителна хоспитализация. 

В периода между Заповед РД-01-165 от 27 март 2020 г. за задължителен 

характер на карантинните мерки и Заповед № РД-01-129 от 16 март 2020 г. за 

въвеждане на карантина за леки случаи на COVID-19 остава времеви диапазон 

за възможно разпространение на заразата.  

 Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.183 Въвежда поставяне под 

карантина за български граждани, пристигащи от чужбина, и 24-часов престой 

за чуждестранни граждани, водачи на тежкотоварни автомобили. 

Наблюдението на карантинираните граждани се възлага на личните лекари или 

съответната териториална здравна инспекция. Заповедта е променена 2 пъти – 

уточнени са времето за пребиваване и условията на карантиниране на 

български водачи на тежкотоварни автомобили184, при което ограниченията се 

въвеждат за всички държави с регистриран случай.185 

                                           
180 Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1p9RI0ZjGM91qJT2gMKwUFHCJP7ZZ3Oph/view 
181 Заповед РД-01-165/27.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1OdCp1iTz-EwsBy6kHovUNXGLt-xdfgdd/view 
182 Заповед № РД-01-96/20.02.2020 г., 

http://rzivratsa.com/files/documents/_2019_Na%20Vacheto%20vnimanie/D%20NZB_2019/2020/Zapoved%20na%

20MZ%20_Koronavirus.pdf 
183 Заповед РД-01-130/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1MrH9Mq4bYtXhz7syOIyGI-hWIymJ4YYy/view 
184 Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1zipjqsCYV3Wx3TJ_Iy0z-xETVwKPXC7V/view 
185 Заповед № РД-01-158/26.03.2020 г. за изменение и допълнение па Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г., 

изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140/19.03.2020 г. , 

https://drive.google.com/file/d/1WdqpW__kIuDvMGLSa5j_Afp031jvtWeq/view 

https://drive.google.com/file/d/1p9RI0ZjGM91qJT2gMKwUFHCJP7ZZ3Oph/view
https://drive.google.com/file/d/1OdCp1iTz-EwsBy6kHovUNXGLt-xdfgdd/view
http://rzivratsa.com/files/documents/_2019_Na%20Vacheto%20vnimanie/D%20NZB_2019/2020/Zapoved%20na%20MZ%20_Koronavirus.pdf
http://rzivratsa.com/files/documents/_2019_Na%20Vacheto%20vnimanie/D%20NZB_2019/2020/Zapoved%20na%20MZ%20_Koronavirus.pdf
https://drive.google.com/file/d/1MrH9Mq4bYtXhz7syOIyGI-hWIymJ4YYy/view
https://drive.google.com/file/d/1zipjqsCYV3Wx3TJ_Iy0z-xETVwKPXC7V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zipjqsCYV3Wx3TJ_Iy0z-xETVwKPXC7V/view
https://drive.google.com/file/d/1WdqpW__kIuDvMGLSa5j_Afp031jvtWeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdqpW__kIuDvMGLSa5j_Afp031jvtWeq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdqpW__kIuDvMGLSa5j_Afp031jvtWeq/view
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Предвид липсата на тестиране ограничението за 24-часов престой за 

водачи на тежкотоварни автомобили, чуждестранни граждани, като 

допълнителна противоепидемична мярка няма здравна обосновка.  

 Заповеди № РД-01-132/17.03.2020 г.186 и № РД-01-

217/14.04.2020 г.187 Втората заповед поставя град Банско под карантина. На 

жителите му е разрешено да се приберат до 20 ч. на 18 март 2020 г. с 

изключение на здравните работници, фармацевтите и служителите на МВР.188 

На 31 март 2020 г. карантината е отменена189, на територията на Банско се 

прилагат същите противопандемични мерки, които важат за цялата страна.  

На 14 април село Паничарево е поставено под карантина. Заповедта е 

отменена на 28 април 2020 г.190, на територията на селото се прилагат всички 

мерки, валидни за цялата страна. 

 Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г.191 С нея се затварят всички 

ГКПП от 20 март 2020 г. с изключение на транзитно преминаващи граждани 

на Република Северна Македония и Турция.192 Изключението за транзитно 

преминаващи граждани на Република Северна Македония и Турция няма 

здравна обосновка.  

                                           
186 Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1Q3vESGgzzZ8rS4RcgoMDO_a-tIAYGorZ/view 
187 Заповед № РД-01-217/14.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1u4HB9JXpuCwxjU9Kd6RPhYxbOLvnzES7/view 
188 Заповед №РД-01-135/18.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1OgeQ0DnYNz2qMYmw_g3OO_L9DD_SRy0e/view 
189 Заповед № РД-01-166/30.03.2020 г. за отмяна на Заповед № РД-01-132/17.03.2020 г., допълнена със 

Заповед № РД-01-135/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1PFY0KBzVvZnc2ru2qB08sXP31lAiEIpR/view 
190 Заповед №РД-01-242/28.04.2020 г. за отмяна на карантината в с. Паничарево, обл. Стара Загора, 

https://drive.google.com/file/d/1VeaGcka-5kV6MXVwd7fny1NCFsVcolm2/view 
191 Заповед № РД-01-138/19.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1gWjrSp33ydAnpJYaxpSOrETLD9qFXDP5/view 
192 Заповед № РД-01-145/22.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-138,19.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1qRUsyrfVhwPaixQWJhH-K-wH8JluNuan/view 

https://drive.google.com/file/d/1gWjrSp33ydAnpJYaxpSOrETLD9qFXDP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3vESGgzzZ8rS4RcgoMDO_a-tIAYGorZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q3vESGgzzZ8rS4RcgoMDO_a-tIAYGorZ/view
https://drive.google.com/file/d/1u4HB9JXpuCwxjU9Kd6RPhYxbOLvnzES7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u4HB9JXpuCwxjU9Kd6RPhYxbOLvnzES7/view
https://drive.google.com/file/d/1OgeQ0DnYNz2qMYmw_g3OO_L9DD_SRy0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OgeQ0DnYNz2qMYmw_g3OO_L9DD_SRy0e/view
https://drive.google.com/file/d/1PFY0KBzVvZnc2ru2qB08sXP31lAiEIpR/view
https://drive.google.com/file/d/1VeaGcka-5kV6MXVwd7fny1NCFsVcolm2/view
https://drive.google.com/file/d/1gWjrSp33ydAnpJYaxpSOrETLD9qFXDP5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWjrSp33ydAnpJYaxpSOrETLD9qFXDP5/view
https://drive.google.com/file/d/1qRUsyrfVhwPaixQWJhH-K-wH8JluNuan/view


121 

 Заповед № РД-01-141/20.03.2020 г.193 Забранява износа на 

лекарства от територията на Република България. На 30 април 2020 г. е 

забранен за износ широк набор от лекарствени средства в съответствие с 

разпоредбите на Европейския съюз.194  

 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г.195 На 21 март 2020 г. е 

забранено посещаването на спортни площадки, паркове и градини, въведени 

са КПП на входовете и изходите на областните градове. Ограничава се 

посещението на хранителните магазини и аптеките на възрастни лица над 60 

години от 8,30 до 10,30 часа. Пропускането през КПП става единствено за 

работа, грижи за роднини или близки, снабдяване на местното население със 

стоки от първа необходимост, по здравословни причини196, както и 

автомобили със специален режим и медицински специалисти197. За 

превозващи селскостопански работници или извършващи селскостопанска 

дейност на територията на друго населено място се изисква бележка от 

работодател.198 Смекчаването на мерките започва на 26 април 2020 г. с 

разрешение за посещение на паркове и градини на лица до 12 години, 

придружени от родители, и на собственици на кучета от 9,30 до 18,30.199 Със 

                                           
193 Заповед № РД-01-141/20.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1IolFTnukHwhQ_uHVf6FCgU90BIFQypVu/view 
194 Заповед № РД-01-246/30.04.2020 г. за забрана износа на някои лекарствени продукти, 

https://drive.google.com/file/d/17YEmJTzC3FFKtV73FegPimub5xwXbPMw/view 
195 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view 
196 Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1aASPAaBXFJq0VmuDZNMfNSRi26Oa309b/view 
197 Заповед № РД-01-188/09.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., изменена и 

допълнена със Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. и Заповед № РД-01-167/30.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1fclLPkwk6oJwvFEVUq_u4xlgnulUbJbR/view 
198 Заповед № РД-01-196/10.04.2020 г. за сезонните земеделски работници и лицата, които обработват 

собствени земеделски площи, 

https://drive.google.com/file/d/150om9AVhuAP3C1XT3PXQj_O-dUvzKVVn/view 
199 Заповед № РД-01-239/26.04.2020 г. за посещаването на градски паркове и градини, 

https://drive.google.com/file/d/1npSQdz09KSWMIyfro8ZWuvNGGAiPo3F0/view 

https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IolFTnukHwhQ_uHVf6FCgU90BIFQypVu/view
https://drive.google.com/open?id=17YEmJTzC3FFKtV73FegPimub5xwXbPMw
https://drive.google.com/file/d/17YEmJTzC3FFKtV73FegPimub5xwXbPMw/view
https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view
https://drive.google.com/file/d/1aASPAaBXFJq0VmuDZNMfNSRi26Oa309b/view
https://drive.google.com/file/d/1fclLPkwk6oJwvFEVUq_u4xlgnulUbJbR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fclLPkwk6oJwvFEVUq_u4xlgnulUbJbR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fclLPkwk6oJwvFEVUq_u4xlgnulUbJbR/view
https://drive.google.com/file/d/150om9AVhuAP3C1XT3PXQj_O-dUvzKVVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150om9AVhuAP3C1XT3PXQj_O-dUvzKVVn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150om9AVhuAP3C1XT3PXQj_O-dUvzKVVn/view
https://drive.google.com/file/d/1npSQdz09KSWMIyfro8ZWuvNGGAiPo3F0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npSQdz09KSWMIyfro8ZWuvNGGAiPo3F0/view
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Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г.200 се възлага на кметовете на общини и на 

областните управители да създадат „необходимата организация за посещения 

на национални паркове“ и места с паркова среда. 

В заповедта липсва ясно и точно дефиниране на параметри и условия, 

причини за промени със заповедите № РД-01-153/25.03.2020 г., № РД-01-

188/09.04.2020 г., № РД-01-188/09.04.2020 г. 

 Заповеди № РД-01-150/25.03.2020 г.201, № РД-01-184/06.04.2020 г. 

202 и № РД-01-245/30.04.2020 г.203 Въвежда се задължителното регистриране на 

случаите на COVID-19 и отчитането им от здравните власти от 25 март 2020 г. 

Мярката е въведена с цел поддържане на актуални данни относно 

разпространението на болестта и проследяване контактите на евентуални 

вирусоносители. Допълнена е със Заповед РД-01-202/13.04.2020 г.204, с която 

са определени 11 болнични заведения за извършване потвърждаване на 

тестове за COVID-19.  

На 6 април 2020 г. е въведена в експлоатация Национална 

информационна система за борба с COVID-19, която осигурява 

централизирано управление и съхранение на информация за всички 

диагностицирани и карантинирани лица. Тя включва информационен 

уебпортал за граждани с актуална информация за епидемичната обстановка в 

                                           
200 Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1Bn7XB_r2bk67diK04h3GQldDwbLlWs-E/view 
201 Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/15FO263ERUXXpxsMXf9Wut899e4nXWzuh/view 
202 Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г., с която МЗ въвежда в експлоатация Национална информационна 

система за борба с COVID-19, 

https://drive.google.com/file/d/13Z9u0X_ZbXVbMotLBJ_FAC0dQyL0Zxu9/view 
203 Заповед № РД-01-245/30.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/144uStNMeHwy-pG-mh6He5NaMtZeJQiNl/view 
204 Заповед № РД-01-202/13.04.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-150/25.03.2020 г., 

допълнена със Заповед № РД-01-193/10.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1Ra24MkVXnB5FEQg2VFW7P6m6a70SvuEu/view 

https://drive.google.com/file/d/15FO263ERUXXpxsMXf9Wut899e4nXWzuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bn7XB_r2bk67diK04h3GQldDwbLlWs-E/view
https://drive.google.com/file/d/15FO263ERUXXpxsMXf9Wut899e4nXWzuh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15FO263ERUXXpxsMXf9Wut899e4nXWzuh/view
https://drive.google.com/file/d/13Z9u0X_ZbXVbMotLBJ_FAC0dQyL0Zxu9/view
https://drive.google.com/file/d/144uStNMeHwy-pG-mh6He5NaMtZeJQiNl/view
https://drive.google.com/file/d/1Ra24MkVXnB5FEQg2VFW7P6m6a70SvuEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ra24MkVXnB5FEQg2VFW7P6m6a70SvuEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ra24MkVXnB5FEQg2VFW7P6m6a70SvuEu/view
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страната; мобилно приложение за отразяване здравния статус на гражданите; 

регистър на лица, поставени под карантина или домашна изолация и лечение, 

и потвърдени случаи на COVID-19; софтуер за прогнозни анализи за развитие 

на епидемията; географски карти за визуализации на броя на карантинираните, 

заболелите, починалите и оздравелите лица. В системата ежедневно се 

въвеждат данни за влезлите на територията на страната и поставени под 

карантина лица.205 Съмнение за коректната работа на системата дава фактът, 

че на 6 май 05 2020 г. е установено разминаване с данните от СЗО. При справка 

за общия брой на заразените лица и броя на регистрираните лица за този ден в 

националната система е установено, че броят на заразените лица в рамките на 

същия ден е 30, а общият брой заразени е 1778, докато в сайта на СЗО общият 

брой на заразените лица е 1652, а регистрираните в рамките на деня са 34. Това 

означава, че при съпоставяне на данните за регистрираните на 6.06.2020 г. май 

е установена разлика 126 лица. 

На 30 април 2020 г. е дадена дефиниция на понятията „вероятен случай“, 

„възможен случай“ и „потвърден случай“, посочени в Наредба № 21 от 2005 г., 

и за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести. Добавени 

са още 4 болнични заведения за извършване на потвърдителни тестове за 

COVID-19, вменено е задължено повторното тестване в Националната 

референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ на 

Националния център по заразни и паразитни болести на всички проби с неясен 

резултат. 

Мярката въвежда основен механизъм за определяне на фактическата 

епидемиологична обстановка. Въвежда се 12 дни след обявяване на 

                                           
205 Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/104xHwR9mJsMrPPwLwHuDb9FWmlZ3kEat/view 

https://drive.google.com/file/d/104xHwR9mJsMrPPwLwHuDb9FWmlZ3kEat/view
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извънредното положение и разкрива съществено закъснение при прилагането. 

Допълнително забавяне се акумулира от 13-дневно закъснение на въвеждането 

на Националната информационна система за борба с COVID-19. Установените 

несъответствия между данните в националната система и СЗО разкриват, че 

данните на платформата не се поддържат в актуалност и/или СЗО не ги 

използва. Изпълнението на Наредба № 21 от 2005 г. се забавя със 17 дни, при 

което отчитането на заразените не се извършва по утвърдените дефиниции за 

вероятен случай, възможен случай и потвърден случай. 

 Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г.206 На 6 април 2020 г. е 

възстановено функционирането на кооперативните пазари при съблюдаване на 

необходимите хигиенни мерки и контролиран достъп. Допуска се продажба на 

храни от животински и растителен произход, посеви и други, отговарящи на 

условията.207 Мярката е временно преустановена от 17 до 19 април 2020 г. с 

възможност за реализация на продукцията от пазарите в търговски вериги от 

затворен тип.208 

Мярката е насочена към ограничаване разпространението на заразата, но 

е въведена 23 дни след обявяването на извънредното положение. 

Необходимостта от промени в кратки срокове показва, че е въведена без 

оценка на въздействието.  

                                           
206 Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. за кооперативните и фермерските пазари, обработването на земеделски 

площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др., 

https://drive.google.com/file/d/1jQl3LjIgLm3pc5c0s93nK1hHAE0ZYUhw/view 
207 Заповед № РД-01-199/11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1E8w9z0nJSJjNT76S9FV8-zIzDgRRXXsZ/view 
208 Заповед № РД-01-218/15.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г., доп. със Заповед 

№ РД-01-199/11.04.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/12ohjgCEc4aOh4NgbBDlkN4zyYPSwtC7_/view 

https://drive.google.com/file/d/1jQl3LjIgLm3pc5c0s93nK1hHAE0ZYUhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQl3LjIgLm3pc5c0s93nK1hHAE0ZYUhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQl3LjIgLm3pc5c0s93nK1hHAE0ZYUhw/view
https://drive.google.com/file/d/1E8w9z0nJSJjNT76S9FV8-zIzDgRRXXsZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E8w9z0nJSJjNT76S9FV8-zIzDgRRXXsZ/view
https://drive.google.com/file/d/12ohjgCEc4aOh4NgbBDlkN4zyYPSwtC7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ohjgCEc4aOh4NgbBDlkN4zyYPSwtC7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ohjgCEc4aOh4NgbBDlkN4zyYPSwtC7_/view
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 Заповеди № РД-01-225/20.04.2020 г. 209 и № РД-01-243/29.04.2020 г.210 

Със заповедите се възстановяват дейността на женските и детските 

консултации, манипулациите, прегледите и плановите операции при спазване 

на необходимите предпазни мерки, както и всички планови имунизации, във 

вторник и четвъртък, и прегледи – след предварително записан час. 

С Решение на Министерския съвет № 378/12.06.2020 г. е продължен 

срокът на извънредна епидемична обстановка до 30 юни 2020 г. Вменено е 

задължение на министъра на здравеопазването да въвежда временни 

противоепидемични мерки за забрана за влизане на територията на страната и 

карантиниране на лица, пристигащи от държави с огнища на COVID-19, както 

и за спазването на хигиена, физическа дистанция и носене на предпазни маски 

на определени публични места. На основание на Решение № 378 на 

Министерския съвет на 12 юни 2020 г. са издадени 4 заповеди на министъра 

на здравеопазването за въвеждане на противопандемични мерки на 

територията на страната за периода от 14 до 30 юни 2020 г., които влизат в 

сила от 15 юни. 

 Заповед № РД-01-331211 отменя Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. 

и урежда въвеждането на мерки за противодействие на пандемията от COVID-

19 от страна на работодателите на работното място, изискванията за 

обслужване на клиенти и носенето на предпазни маски на места, на които е 

невъзможно спазването на физическа дистанция. Смекчават се ограниченията 

                                           
209 Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. за възобновяването на детските и женските консултации, задължителните 

имунизации и плановия прием в лечебните заведения, 

https://drive.google.com/file/d/1bSps4EqJqwsqf8SmFpGGXksWvCip3d6r/view 
210 Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за възстановяване на плановите имунизации и реимунизации и 

препоръчителни имунизации по национални програми, както и профилактичните прегледи при лица до 18-

годишна възраст, 

https://drive.google.com/file/d/1ZnXkt4hnzJg4jbezifYFZcx59LGqkDWX/view 
211 Заповед № РД-01-331/12.06.2020 г.  

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved__rd-01-331-12062020_g.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1bSps4EqJqwsqf8SmFpGGXksWvCip3d6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSps4EqJqwsqf8SmFpGGXksWvCip3d6r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bSps4EqJqwsqf8SmFpGGXksWvCip3d6r/view
https://drive.google.com/open?id=1ZnXkt4hnzJg4jbezifYFZcx59LGqkDWX
https://drive.google.com/open?id=1ZnXkt4hnzJg4jbezifYFZcx59LGqkDWX
https://drive.google.com/open?id=1ZnXkt4hnzJg4jbezifYFZcx59LGqkDWX
https://drive.google.com/file/d/1ZnXkt4hnzJg4jbezifYFZcx59LGqkDWX/view
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на противопандемичните мерки, отменя се дистанционната форма на работа и 

се облекчава режимът за носене на предпазни маски.  

 Заповед № РД-01-332212 отменя Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. 

и въвежда забрана за посещение на барове, дискотеки и заведения, провеждане 

на публични празненства на закрито с присъствието на повече от 10 души, 

всички спортни, конгресно-конферентни и културно-развлекателни 

мероприятия, посещенията и свижданията в лечебните заведения. 

Преустановени са присъствените учебни занятия с изключение на учебните 

занятия във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Академията на МВР. 

Повишават се изискванията на мерките от Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г. 

Облекчаването на режима за обучение във Военната академия и Академията 

на МВР е в резултат на високата ефективност на приложените мерки за 

противодействие на пандемията в тези институции. 

 Заповед № РД-01-333213 отменя Заповед № РД-01-271/19.05.2020 г. 

и въвежда условията, реда и категориите лица, за които е задължително 

хоспитализиране при установено заразяване с COVID-19 и спазване на 

карантина. За разлика от предходните две заповеди действието на настоящата 

е до нейното изрично отменяне. С тази заповед се намалява периодът за 

задължителна изолация за установени случаи от 28 на 14 дни.  

 Заповед № РД-01-334214 отменя Заповед № РД-01-314/04.06.2020 г. 

и въвежда забрана за влизане на територията на страната на чуждестранни 

граждани и спазване на карантинен режим. Изключение се допуска за 

граждани на ЕС и някои балкански държави. Забраната не се отнася за 

                                           
212 Заповед № РД-01-332/12.06.20.2020 г. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved-rd-01-332-12-06-2020.pdf 
213 Заповед № РД-01-333/12.06.20.2020 г. 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved-rd-01-333-12-06-2020.pdf 
214 Заповед № РД-01-334/12.06.20.2020 г. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/12/zapoved__rd-01-334-12062020_g_8j7tBSI.pdf 
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медицински служители, служители от логистичното осигуряване на борбата с 

COVID-19, от международния транспорт, официални длъжностни лица и 

пътуващи по хуманитарни причини. Отпада задължителното въвеждане на 

карантинните мерки за Испания, Италия, Малта и Ирландия. Със заповедта е 

разрешен транзитният преход на граждани на Македония, Албания и Косово.  

 Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.215 отменя Заповед РД-01-

332/12.06.2020 г. и разрешава провеждане на спортни, конферентни и 

културно-развлекателни мероприятия при ограничен присъствен режим. 

 Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.216 отменя Заповед № РД-01-

334/12.06.2020 г. и изключва Нидерландия от списъка с държавите, от които 

пристигащите граждани се поставят под задължителна 14-дневна карантина. 

Изводи: 

 Резултатите от въведените мерки за управление на пандемията 

показват съответствие на медицинските подходи и ограничения.  

 Многобройните промени на издаваните заповеди и закъсненията 

в прилагането на мерките са в резултат от: 

 недостатъчна информация за спецификите на заразяването с 

вируса; 

 липса на достатъчно способности за мониторинг на развитието 

на епидемията; 

 недостатъчен потенциал за оценка на въздействието.  

 

                                           
215 Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/13/zapoved__rd-01-337-13062020_g.pdf 
216 Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г. 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/13/zapoved__rd-01-338-13062020_g.pdf 
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2.3 Министерство на външните работи  

Дейността на Министерството на външните работи е свързана с 

прилагане на мерки за реакция при развитие на пандемичната обстановка. 

Реализира се в съответствие със заповедите на Министерството на 

здравеопазването, указанията от ЕС и СЗО: 

 Мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и 

гарантиране наличността на стоки и основни услуги. 

 Препоръки за временно ограничаване на неналожителните 

пътувания към ЕС и други страни, като на граничните служители и на 

органите, издаващи визи, са предоставени насоки (30 март) с цел улесняване 

репатрирането на граждани, които са блокирани в чужбина, като са 

предвидени изключения за определени категории пътници. 

 Мерки за информиране за мерките, взети от ЕС и асоциираните 

към Шенген държави да удължат режима до 15 май 2020 г. 

 Насоки за осигуряване на свободното движение на работници, 

особено в секторите на здравеопазването и храните. 

 Насоки относно здравето, репатрирането и пътническите услуги за 

пътниците на круизни кораби и екипажите на товарни кораби. 

 Относно зелените коридори за преминаване и насоките, дадени 

от Европейската комисия, МВнР взема необходимите мерки за информиране 

на компетентните институции за осигуряване на бърз и непрекъснат поток на 

стоки в ЕС с цел предотвратяване блокирането на контролно-пропускателните 

пунктове на ключови гранични контролно-пропускателни пунктове. 

 Предоставя информация, препоръки и съвети на български 

граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, чрез 

публикации на официалната си интернет страница. 
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 Публикува актуална информация по отношение на риска при 

пътуване със самолет или сухопътен транспорт, като нивото е по 6-степенна 

скала на опасност. 

 С цел предоставяне на точни и достоверни сведения, свързани с 

вирусната пандемия, гражданите се насочват към Единния информационен 

портал, който е официален източник на информация относно мерките за борба 

с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, 

икономическите и социалните последици от епидемията. 

Посредством служителите си в задграничните дипломатически мисии и 

представителства организира предоставянето на информация за развитието на 

болестта COVID-19 и мерките за предпазване от нея. Спазва разпорежданията 

на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб и 

информира за тях дипломатическите представителства. 

Консулските служби чрез своите представители и служители 

своевременно информират за настъпили промени в обстановката в страните на 

акредитация и предоставят необходимата информация за пресслужбата, 

Ситуационния център, Комуникационната служба и за ресорните дирекции. 

Информацията обхваща промени или спешни случаи, пътувания, прелитания 

и преминаване на пътници, товари, хуманитарни помощи и други 

мероприятия, свързани с мерките за борба с коронавируса. 

2.3.1. Репатриране на граждани на Европейския съюз 

Значителен брой български граждани са върнати с помощта на 

Механизма за консулско сътрудничество в Европейския съюз. Чрез 

Механизма за гражданска защита на Съюза са репатрирани над 45 000 негови 

граждани с 200 полета. Министерството на външните работи с помощта на 
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консулските си служби в задграничните представителства организира 

завръщането с редовни и чартърни полети. 

2.3.2. Издаване на дипломатическо разрешение за полети 

На 2 април 2020 г. Северноатлантическият съвет разреши прилагането 

на процеса на НАТО за бърза въздушна мобилност (RAM) с цел осигуряване 

военен въздушен транспорт на медицински консумативи и ресурси за Европа. 

С позиционния знак на НАТО облекчените полети се ползват от бързо 

дипломатическо разрешение и премахване на ограниченията по маршрута от 

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването 

(EUROCONTROL).  

2.3.4 Ситуационен център на Министерството на външните работи  

Ситуационният център на Министерството на външните работи 

получава множество запитвания по телефона от граждани, а така също и по 

електронен път. Центърът работи денонощно и предоставя актуална 

информация за мерките и ограниченията в Европа и по света във връзка с 

коронавируса. Съдейства за репатрирането на български граждани, желаещи 

да се върнат в страната ни, блокирани на различни места поради наложените 

ограничителни мерки. Публикува актуална информация за състоянието на 

международните полети и предоставя сведения за контролно-пропускателния 

режим на държавните граници на страните от Европа и други международни 

дестинации. Съдейства за придвижването на товари, организирайки конвои и 

осъществяване на постоянна връзка с консулските ни служби за 

безпроблемното им завръщане или преминаване през територията на 

съответната акредитация. 
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На 22 април 2020 г., по време на видеоконферентна среща на външните 

министри от ЕС, беше обсъдена борбата с COVID-19. Вицепремиерът и 

министър на външните работи Екатерина Захариева приветства предложената 

от Европейската комисия стратегия за излизане от кризата с коронавируса и 

общоевропейските усилия по репатриране на граждани на ЕС от трети страни, 

включително и българи. 

2.4. Министерство на вътрешните работи и Единна система за 

спасяване 

Представители на МВР са включени в състава на Националния 

оперативен щаб за борба с коронавируса – заместник главният секретар на 

МВР и директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“. 

Функциите, които Министерството на вътрешните работи изпълнява в 

борбата срещу пандемията, са свързани с опазването на обществения ред и 

сигурността, включително спазването на карантина, охраната и контрола на 

държавните граници и движението на територията на страната в условията на 

извънредно положение, координационното и логистичното осигуряване. 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ изпълняват 

своите функции като част от Единната система за спасяване.  

2.4.1. Граничен контрол и карантина 

Граничният контрол и карантината са въведени последователно със 

заповедите на министъра на здравеопазването № РД-01-127/16.03.2020 г.217, № 

РД-01-128/16.03.2020 г.218, № РД-01-129/16.03.2020 г.219 и РД-01-

                                           
217 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1dBS8R2IBgPBDWT4oqjN2bpmAhXQCDQhl/view 
218 Заповед № РД-01-128/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/16gDnhuXfXy7AOP6SewFd-yn2s301rb3Z/view 
219 Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1p9RI0ZjGM91qJT2gMKwUFHCJP7ZZ3Oph/view 

https://drive.google.com/file/d/1dBS8R2IBgPBDWT4oqjN2bpmAhXQCDQhl/view
https://drive.google.com/file/d/16gDnhuXfXy7AOP6SewFd-yn2s301rb3Z/view
https://drive.google.com/file/d/1p9RI0ZjGM91qJT2gMKwUFHCJP7ZZ3Oph/view
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130/17.03.2020 г.220. За тяхното реализиране са отговорни Главна дирекция 

„Гранична полиция“ към МВР и полицейските органи. Изпълняват се следните 

задачи: 

 ограничаване на пътуванията от и за страната;  

 установяване на временен граничен здравен контрол на ГКПП;  

 следене за нарушаване на карантината от граждани, завърнали се от 

рискови държави; 

 организиране на ГКПП на входовете и изходите на областните 

градове (въведени на 21 март221 и премахнати на 5 май). 

2.4.2. Опазване на обществения ред 

В изпълнение на министерските заповеди за опазване на обществения 

ред, превенция и контрол на разпространението на COVID-19 полицейските 

органи предприемат следните действия: 

 контрол на забраната за събиране на едно място;  

 противодействие на битовата престъпност в условията на 

извънредно положение; 

 информационна кампания срещу киберпрестъпления.222,223 

2.4.3. Координационно-логистично осигуряване 

                                           
220 Заповед РД-01-130/17.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1MrH9Mq4bYtXhz7syOIyGI-hWIymJ4YYy/view 
221 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view 
222 Как да се предпазим от измами в Интернет във връзка с разпространението на COVID-19, 

https://www.gdbop.bg/bg/news/view/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-v-internet-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-

covid-19 
223 Превърнете дома си в киберсигурна крепост, 

https://www.gdbop.bg/bg/news/view/prevarnete-doma-si-v-kibersigurna-krepost 

https://drive.google.com/file/d/1MrH9Mq4bYtXhz7syOIyGI-hWIymJ4YYy/view
https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19DGCOqOOeEI-7m2bIanl73tMoVlpjWyv/view
https://www.gdbop.bg/bg/news/view/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-v-internet-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-covid-19
https://www.gdbop.bg/bg/news/view/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-v-internet-vav-vrazka-s-razprostranenieto-na-covid-19
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Със заповедите на министър-председателя № Р-48/17.03.2020 г. и № Р-

58/27.03.2020 г. е създаден Логистично-координационният център към МВР. 

Функциите му са: 

 да събира и обобщава информация за потребностите от оборудване, 

материали и лични предпазни средства; 

 да оценява наличностите и да информира министъра на 

икономиката и министъра на здравеопазването; 

 да разпределя и доставя оборудването, материалите и личните 

предпазни средства до регионалните здравни инспекции; 

 да координира комуникацията в процеса на заявяване на 

необходимите материали от съответните министерства и доставката им. 

Изводи: 

 Министерството на вътрешните работи изпълнява прилагането 

на съществена част от цялостния пакет мерки за управление на пандемията 

COVID-19. 

 Престъпленията, свързани непосредствено с разпространението 

на вируса, представляват несъществена част от общия криминогенен фон в 

страната за разгледания период. 

2.5. Министерство на образованието и науката 

След края на грипната ваканция за учениците и новината за коронавирус 

у нас МОН приложи редица превантивни мерки срещу разпространението на 

COVID-19: 

 Преустановяване на училищните събития, пътуванията, 

екскурзиите и посещенията на обекти извън учебните заведения на 

територията на цялата страна.  
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 Отлагане на планираните състезания, квалификации и обучения на 

преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от 

Националния оперативен щаб.  

 Със заповед на министъра на здравеопазването училищата в 

областите Габрово и Плевен, където са регистрирани случаи на заразени с 

COVID-19, преустановят учебния процес до получаване на разрешение от 

здравните власти. Затварят се яслите, детските градини, както и висшите 

училища. 

 До 11 март 2020 г. продължава ваканцията за учениците от цялата 

страна, но в случай на допълнително обявяване на неучебни дни училищата 

трябва да разработят свои планове за преструктуриране на учебния материал 

и да осигурят възможност за дистанционно обучение при необходимост. 

 За неприсъствалите, по преценка на родителите, деца в детските 

градини няма да е необходимо представяне на бележка за извиняване на 

отсъствията в периода на грипна ваканция. 

 В детските градини остава задължително изискването за 

медицински преглед на входа и следене за недопускане на болни или 

неизлекувани деца.  

 Отмяна на зелени училища, ученически екскурзии и лагери. 

 Въвеждане на дистанционно обучение. 

 Отмяна на кина, театри, концерти. 

 Отмяна на масовите спортните събития, футболните мачове да са 

без публика. 

До 8 март 2020 г. са публикувани 2353 образователни материала и 4066 

файла към тях в Националната електронна библиотека на учителите, създадена 



135 

от Министерството на образованието и науката в началото на март. 50 000 

потребители са посетили платформата. Изтеглените образователни ресурси 

надхвърлят 131 000. 

Хранилището за електронно съдържание позволява създаване и 

споделяне на авторски обучителни материали от над 80 000 учители в 

страната, 236 експерти по различни учебни предмети от регионалните 

управления на образоването и педагозите от над 350 български неделни 

училища от 52 държави в света. 

Националната електронна библиотека е създадена за включване на 

педагогически материали, натрупан опит и иновативни практики в подкрепа 

на учителите и за развитието на педагогическата наука. Материалите се 

използват и от студентите по педагогика, на които тепърва предстои да влязат 

в българското училище, както и за обучението във висшите училища в 

страната. 

Учителите могат да публикуват в хранилището и да ползват материали 

на свои колеги – дидактически и методически, видеоуроци, иновативни 

методики, тестове, филми, упражнения, презентации, занимателна педагогика, 

а също и проекти, които включват изследователска ученическа работа.  

С прилагането на изискванията на Закона за мерките и действията по 

време на извънредното положение се въвеждат редица временни мерки и 

ограничения. Преустановяват се сроковете от Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Закона за висшето образование, 

започнали да текат преди влизането в сила на този закон, като същите спират 

да текат до отмяната на извънредното положение – сроковете по процедурите 

за заемане на академични длъжности и за придобиване на научни степени. 
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2.6. Министерство на труда и социалната политика  

По официални данни се очаква пандемията от COVID-19 да повиши 

нивото на безработица с около 2%, до ниво от 6,2%224, вносът на стоки и услуги 

да намалее с над 16%, с най-значим спад в туризма и транспортните услуги – 

близо 26%. Прилаганите мерки са в три основни направления. 

2.6.1. Мерки за подпомагане на уязвими групи  

Приложени са мерки за социална подкрепа на уязвими групи по време 

на извънредното положение, за които са отделени средства на стойност 45 

милиона лева: 

 Психосоциална подкрепа чрез телефонни и онлайн платформи.225 

 Медийни кампании за предотвратяване на телефонни измами по 

време на епидемията. 

 Дарителски кампании, проведени съвместно с общините.226  

 Помощ за родители, които са в неплатен отпуск227 (на 26 април са 

отпуснати 20 милиона лева). 

 Мерки за превенция, обучение и квалификация, защита, 

възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие.228  

                                           
224 Социалното министерство прогнозира 2% ръст на безработицата до края на годината, 

https://www.dnevnik rust_na/.bg/bulgaria/2020/04/12/4053537_socialnoto_ministerstvo_prognozira_2_rust_na/ 
225 „Алианс за защита от насилие, основано на пола“ безплатни консултативни услуги по телефон и по 

електронна поща за нуждаещите се от помощ в периода на обявеното извънредно положение в страната, 

http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/alians-za-zashtita-ot-nasilie-osnovano-na-pola-bezplatni-

konsultativni-uslugi-po-telefon-i-po-elektronna-poshta-za-nuzhdaeshtite-se-ot-pomosht-v-perioda-na-obyavenoto-

izvanredno-polozhenie-v-stranata  
226 Повече информация виж тук: 

https://www.namrb.org/covid-19-dobri-praktiki-ot-obshtchinite65 
227 Родители в неплатен отпуск ще получават 375 лева еднократна помощ, 

https://www.mlsp.government.bg/roditelite-v-neplaten-otpusk 
228 Проект на решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от 

домашно насилие за 2020 г., 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5013 
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 Програма „Топъл обяд“.229,230  

2.6.2. Мерки за безопасни условия на труд 

 Препоръки към работодателите за превенция на 

разпространението на COVID-19.231,232,233  

 Определяне задължения на работодателите за допълване оценката 

на риска по отношение на епидемиологичната обстановка234. Мерките са с 

организационен и технически характер. 

 Разяснение на най-честите въпроси от страна на работодателите.235  

2.6.3. Мерки за финансово подпомагане на работодателите 

 Публикуване на инструкции за кандидатстване на работодатели за 

изплащане на компенсации236 (във връзка с Постановление на Министерския 

съвет № 55/30.03.2020 г.).  

                                           
229 Топъл обяд ще се предоставя по домовете до 19 юни, 26.04.2020, 

http://mlsp.government.bg/topl-obyad 
230 Агенцията за социално подпомагане публикува утвърдена от министъра на труда и социалната политика 

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, 

http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-

ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-

situatsiya-2020-g 
231 Варианти за гъвкаво работно време, 

https://drive.google.com/file/d/1d--fc2HNdCFyElsd4gSJOyPpdQ7SRHjU/view 
232 Препоръки към работодателите за превенция срещу разпространението на COVID-19, 

https://drive.google.com/file/d/1PCVz0P2jfOZG8xJGm0_WgL5YbR95ZNZ8/view 
233 Заповед № РД01-219 от 02.04. 2020 г. На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 36, 

т. 2 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд и обявеното извънредно положение с решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

https://coronavirus.bg/bg/111 
234 Оценката на риска по отношение на епидемиологичната обстановка, 

https://drive.google.com/file/d/1IK_ksocYNuGTopNpm43eXwsrQ8M8KX_G/view 
235 Често задавани въпроси във връзка с обявеното извънредно положение, 

https://drive.google.com/file/d/1ojSt55tNMXyUpHVot10Xtor4xTSBxU7X/view 
236 Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., 

https://drive.google.com/file/d/1NvpJ_zRwMsqTh05COTSsvBl-R0CQ0uAo/view 

http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g
http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g
http://asp.government.bg/bg/koronavirus-covid-19/agentsiyata-za-sotsialno-podpomagane-publikuva-utvardena-ot-ministara-na-truda-i-sotsialnata-politika-tseleva-programa-topal-obyad-u-doma-v-usloviyata-na-izvanredna-situatsiya-2020-g
https://drive.google.com/file/d/1d--fc2HNdCFyElsd4gSJOyPpdQ7SRHjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCVz0P2jfOZG8xJGm0_WgL5YbR95ZNZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK_ksocYNuGTopNpm43eXwsrQ8M8KX_G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ojSt55tNMXyUpHVot10Xtor4xTSBxU7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvpJ_zRwMsqTh05COTSsvBl-R0CQ0uAo/view?usp=sharing
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 Въвеждане на инициатива за прием на поръчки от социални 

предприятия за производство на предпазни средства в борбата срещу COVID-

19237. 

 

IV. Подходи, мерки и резултати в Министерство на отбраната и 

Българската армия  

Министерството на отбраната и Българската армия прилагат мерки за 

запазване здравето на личния състав и предпазването му от заразяване с 

COVID-19. 

1. Мерки за логистично и транспортно осигуряване  

Министерството на отбраната и Българската армия оказват активна 

подкрепа на населението, която включва тестване на защитно медицинско 

облекло, разгръщане на полеви болници, превоз на медицински консумативи 

и пациенти и предоставяне на директна помощ под формата на дарения. 

Дейността стартира преди обявяване на извънредно положение на 13 март, 

като до 22 април са предприети следните действия: 

 На 11 март 2020 г. Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ 

представя резултати от изпитанията на мостри за защитни облекла на 

медицински персонал във връзка с мерките срещу коронавируса.238 

 На 24 април 2020 г. е проведена тренировка за развръщане на 

полева болница в спортната зала „Колодрум“ в Пловдив с участието на 80 

                                           
237 Социални предприятия за хора с увреждания приемат поръчки за производство на предпазни средства 

срещу COVID-19, 

https://www.mlsp.government.bg/public/index.php/sotsialni-predpriyatiya-za-khora 
238 Институтът по отбрана представи резултатите от изпитанията на новите защитни облекла за медиците, 

11.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
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военнослужещи и 15 единици техника от военното формирование 46 690 от 

състава на Сухопътните войски.239  

 На 25 март 2020 г. 71 военнослужещи от Военноморските сили и 

Сухопътните войски участват в съвместни тренировки с Националния 

оперативен щаб за разполагането на полеви болници в спортни зали в 

градовете Варна и Русе.240 

 Към 10 април курсанти от Националния военен университет 

„Васил Левски“ в гр. Велико Търново са разкрили военнополева болница и 

кухня за 400 човека в рамките на три дни.241 

 На 14 април по решение на Управителния съвет на Националната 

военна спортна федерация е предоставено дарение от 200 броя маски с висока 

степен на защита № 95 на лекарите от Военномедицинската академия.242 

 На 16 април Министерството на отбраната предоставя под 

формата на дарение медицински облекла и предпазни маски на Армията на 

Република Северна Македония за борба с COVID-19.243 

 На 21 април военнослужещи от 101-ви алпийски полк – Смолян, 

оказват помощ за преоборудване на етаж от бившото студентско общежитие 

за настаняване при необходимост на граждани, поставени под карантина.244 

                                           
239Тренировка по разгръщане на полева болница се проведе в Пловдив, 24.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
240 Военнослужещи участват в съвместни тренировки за разполагане на полеви болници в спортни зали във 

Варна и Русе, 25.03.2020,  

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
241 Курсанти от Националния военен университет провеждат подготовка по разгръщане на военнополева 

болница и изхранване на 400 човека, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
242 Военните спортисти в подкрепа на медиците от ВМА, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
243 Министерството на отбраната дари предпазни облекла и маски за Армията на Република Северна 

Македония, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
244 Военнослужещи от Сухопътните войски оказаха помощ за овладяване на разпространението на COVID-19 

на територията на област Смолян, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
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 На 22 април личният състав на 101-ви алпийски полк – Смолян, 

прави дарение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в размер на 1100 маски, 55 

защитни облекла за многократна употреба, 600 комплекта защитни ръкавици, 

10 броя защитни очила и 30 броя дезинфектант от 500 мл и на Центъра за 

спешна медицинска помощ в размер на 1000 защитни маски, 55 защитни 

облекла за многократна употреба, 1000 комплекта защитни ръкавици и 50 броя 

дезинфектант от 500 мл.245 

2. Мерки за опазване здравето на личния състав  

 Предприети са мерки за гарантиране здравето на 

военнослужещите от 40-ия контингент от въоръжените сили на Република 

България, който се присъедини в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна 

подкрепа“ на 1 април.246 

 Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов от 

13 март 2020 г. е създаден ред за изпълнение на конституционните задължения 

на въоръжените сили в условията на въведени противоепидемични мерки.247  

 Във връзка с въведеното с Решение на Народното събрание от 13 

март 2020 г. в България извънредно положение в условия на COVID-19 е 

отложено провеждането на информационната кампания „Бъди войник“.248 

 Във връзка с изпълнението на заповед на министъра на отбраната 

№ ОХ-254/17.03.2020 г. относно обявяване Указания № 514/10.03.2020 г. на 

началника на ВМА за недопускане разпространението на COVID-19 сред 

                                           
245 Военнослужещи от Сухопътните войски дариха защитни средства на медиците в Смолян, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
246 Предприети са строги мерки за опазване на здравето на военнослужещите от 40-ия контингент преди 

заминаването им за участие в мисията на НАТО в Афганистан, 16.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
247 Личният състав на Министерството на отбраната и Българската армия изпълнява задълженията си в 

условията на въведените противоепидемични мерки, 17.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
248 Очаква се кампанията „Бъди войник“ да продължи след отмяна на извънредното положение, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
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военнослужещите и цивилните служители от Министерството се отлага 

началото на сесия „Пролет 2020“ на изпитите за определяне нивото на 

владеене на чужд език.249 

 При спазване на противопандемичните мерки и изискването за 

карантина в страната са транспортирани 21 курсанти и студенти от НВУ 

„Васил Левски“ от Латвия и Полша250 и 17 курсанти на НВУ „В. Левски“ – от 

Австрия и Хърватия251, пребивавали там за обучение във военни 

образователни институции по програмата „Еразъм“. 

 При спазване на необходимите противопандемични мерки и 

изискванията за карантина се завръщат 135-членният екипаж на фрегатата 

„Верни“252 и военнослужещите от 39-ия български военен контингент след 

успешно участие в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“.253 

 В условията на коронавирус великденските празници във 

военните училища преминават при стриктни противопандемични мерки254, а 

на 27 април стартира онлайн прием на курсанти и студенти във Висшето 

военновъздушно училище „Георги Бенковски“.255  

                                           
249 Отлага се сесия „Пролет 2020“ на изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език съгласно 

НАТО STANAG 6001, 31.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
250 С полет на самолет „Спартан“ в нашата страна се завърнаха от Латвия и Полша курсанти и студенти на 

НВУ „Васил Левски“, 18.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
251 В страната се завърна последната група от 17 курсанти на НВУ „Васил Левски“, които са били на обучение 

по програма „Еразъм+“ в европейски държави, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=3&fn_year=2020 
252 Висока оценка за екипажа на фрегатата „Верни“ за участието му в съвместни учения, 13.04.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
253 Военнослужещите от 39-ия български военен контингент се завърнаха след успешно участие в мисията на 

НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа“, 20.04.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
254 Във висшите военни училища великденските празници преминават при спазване на всички 

противоепидемични мерки, 16.04.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
255 ВВВУ „Георги Бенковски“ стартира онлайн прием на курсанти и студенти, 27.04.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
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 На 26 март е извършена медицинска евакуация на военнослужещ 

от българския контингент в Косово след съмнение за контактност с 

COVID-19.256 

 В контекста на мерките за защита и борба с COVID-19 

Министерството на отбраната и Българската армия организират 

децентрализирано провеждането на тържествата по случай Гергьовден, като с 

цел избягване скупчване на медии мероприятията се отразяват само от БНТ, 

която предоставя безвъзмездно кадрите на другите медии. 

3. Поддържане и укрепване на способностите за възпиране и отбрана 

 В условията на засилени противопандемични мерки се провежда 

командно-щабното учение „Кабиле-20“257 (7 – 9 април). 

 При засилени противопандемични мерки се провежда 

сертификационното тактико-специално учение „Специализирана защита-

20“.258 

По официални данни броят на заболелите военнослужещи е 4, 

цивилните служители на Министерството на отбраната – 9, което е по-малко 

от 0,00003% от всички заразени и доказателство за ефикасността на мерките 

на МO за управление на пандемията. 

 

 

                                           
256 Медицинска евакуация на военнослужещ от българския контингент в Косово, 26.03.2020, 

https://mod.bg/bg/news.php?&fn_page=3 
257 Военнослужещи от Втора механизирана бригада повишават подготовката си, 8.04.2020, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
258 Взвод от 38-и батальон за ядрена, химическа и биологична защита получи оценка „боеготов“, 

https://mod.bg/bg/news_archive.php?fn_month=4&fn_year=2020 
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V. Подходи, мерки и резултати във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ 

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ са въведени мерки по превенция 

от COVID-19 със Заповед № СИ29-РД02-193/09.03.2020 г.  

Мерките включват: 

 Преустановяване на учебните занятия и извънкласните занимания 

за 14-дневен срок (от 9 до 22 март 2020 г.). 

 Преустановяване участието на служители от Академията в 

провеждащите се кандидатстудентски борси. 

 Въвеждане на 14-дневен карантинен режим на работа от 9 до 22 

март 2020 г., като служителите на Академията са в намален състав . 

 Разрешаване влизане в Академията само през КПП „Запад“, при 

засилен здравен контрол, който включва организиране на изнесен 

медицински пункт за извършване на термоконтрол и дезинфекция на КПП 

„Запад“; насочване на лице с повишена телесна температура към 

медицинския пункт и уведомяване на Военномедицинската академия за 

последващи действия. 

 Излизане в платен годишен отпуск и проследяване състоянието на 

лица с настинка. 

 Преустановяване работата на стола за периода от 9 до 22 март 

2020 г. 

 Предлагане само на пакетирани храни в бюфета. 

 Избягване от страна на личния състав пътуване с градски 

транспорт; събиране на повече хора в една канцелария. 

 Препланиране на учебни занятия и публикуване на информацията 

във връзка с предприетите от Академията мерки в социалните мрежи.  
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 Организиране на хигиенни мерки и дезинфекция в Академията; 

осигуряване на защитни маски на лицата, работещи в бюфета и стола;  

осигуряване на военнослужещ на КПП „Запад“ за усилване контрола на 

достъп в работно време сутрин, в часовете от 7,00 до 8,30. 

 Отмяна на всички служебни пътувания на личния състав. 

 Спазване стриктно указанията на Министерството на 

здравеопазването и Националния оперативен щаб, обявени чрез медиите.  

Заповедта е издадена 4 дни след заповедта на министъра на 

здравеопазването и изпреварва с 3 дни първите противопандемичните мерки 

на Министерството на отбраната, които са въведени със Заповед № ОХ-

232/12.03.2020 г. на министъра на отбраната. Вследствие на въвеждането на 

извънредното положение ограниченията в мерките на Министерството на 

отбраната се повишават със Заповед № ОХ-247/13.03.2020 г., а със Заповед № 

ОХ-232/12.03.2020 г. и със заповед № ОХ-247/13.03.2020 г. те придобиват 

задължителен характер. 

В изпълнение на издадените министерски заповеди и във връзка с 

решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение 

на 14 март 2020 г. е издадена Заповед № СИ29-РД02-207 на началника на ВА 

„Г. С. Раковски“. Тя отменя Заповед № СИ29-РД02-193/09.03.2020 г. и 

въвежда допълнителни мерки, както следва: 

 Отменят се приемните дни на началника на Военната академия за 

месеците март и април (т. 10). 

 Отменя се тържественото честване на патронния празник на 

Военната академия (т. 11). 

 Отменят се присъствените занятия на слушателите и студентите, 

които преминават в дистанционна форма на обучение (т. 12 и 16), както и 
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всички курсове, с изключение на „Стратегическият курс“, също в 

дистанционна форма (т. 13). 

 Отменят се всички планирани академични мероприятия, с 

изключение на академични и факултетни съвети, мандатни комисии и научни 

журита (т. 14). 

 Задължава ползване на предпазни средства от служителите, пряко 

ангажирани с административното обслужване на физически и юридически 

лица (т. 17). 

 Заявяване административни услуги от страна на граждани и 

студенти на Академията в електронен вариант на посочен служебен мейл (т. 

18). 

 Ограничава се до минимум движението в отделните сгради на 

територията на Академията (т. 27). 

 Предприетите мерки не се отнасят до мероприятия, свързани с 

бойната готовност (т. 29) и не засягат носенето на дежурства (т. 30). 

Заповед № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ регламентира провеждането на дистанционно 

обучение с платформите BLACKBOARD и Office 365, гъвкав работен график 

на две смени за личния състав и замразяване откриването на нови процедури 

във Военната академия. Въведена е и дистанционна форма на работа (работа 

от къщи) за майки на деца до 12 години, хронично болни лица и служители 

на възраст над 60 години. Отменени са всички академични мероприятия, 

включително академични и факултетни съвети, мандатни комисии и журита. 

Мерките в заповедта са в сила до 13 април 2020 г. или до отмяна на 

извънредното положение. 
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Заповед № СИ29-РД02-227/27.03.2020 г. на началника на Военна 

академия „Г. С. Раковски“ отменя заповедите № СИ29-РД02-193/09.03.2020 г., 

№ СИ29-РД02-207/14.03.2020 г. и № СИ29-РД02-210/16.03.2020 г. и променя 

мерките за организация на учебния процес и ежедневната дейност във 

Военната академия в условията на извънредно положение в Република 

България за недопускане на разпространението на коронавирус COVID-19, 

както следва: 

 Носенето на дежурство да се извършва съгласно отделни заповеди 

на началника на Военната академия. 

 Влизането на външни лица на територията на Академията да се 

извършва само след разрешение от началника. 

 Периодично проветряване на работните помещения. 

 Академичните и факултетните съвети да се провеждат 

дистанционно. 

 Сроковете на мандатни комисии и научни журита се 

преустановяват до отмяна на извънредното положение. 

 Целият личен състав на Военната академия да ползва предпазни 

средства (маски и дезинфектанти). 

 Служителите, попадащи в уязвими групи, преминават в платен 

годишен отпуск от 1 до 10 април. 

 Участие на служители на Академията в мерки по възпиране на 

движението и задържане на лица по здравни причини. 

 Раздаването на лични предпазни средства на личния състав (2 

памучни маски и дезинфектанти), считано от 30 март. 
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Заповедта урежда и логистичното осигуряване на прилагането на 

предпазните мерки, извършването на дезинфекция, осъществяването на 

техническа проверка на техническото състояние на енергийните обекти за 

снабдяване с електроенергия, както и организацията на работния и учебния 

процес. 

Заповед № СИ29-РД02 231/31.03.2020 г. променя Заповед № СИ29-

РД02-227/27.03.2020 г., като добавя възрастов праг от 60 години за излизане в 

платен годишен отпуск за цивилните служители на Академията в случаите, в 

които същите страдат от хронични заболявания и са с повишен риск от 

COVID-19. 

Заповед № СИ29-РД02-233/01.04.2020 г. изменя Заповед № СИ29-РД02-

227/27.03.2020 г., като въвежда изискване всички служители във Военната 

академия да използват лични предпазни средства (защитна маска за лице) и да 

спазват безопасно разстояние при непосредствена комуникация, движение 

извън работното помещение, в отделните сгради и откритите площи в района 

на Академията. Изменението засяга т. 24 от Заповед № СИ29-РД02-

227/27.03.2020 г., като конкретизира вида комуникация и териториалния 

обхват за спазване на мярката. 

Изводи: 

Заповедите № СИ29-РД02-210, № СИ29-РД02-227, № СИ29-РД02-231 и 

№ СИ29-РД02-233 променят, разширяват и конкретизират характера и 

периметъра на приложените мерки. Те имат за цел адаптация на учебния и 

работния процес и защита на здравето на личния състав на Военната 

академия.  
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 Мерките на Военната академия за превенция разпространението 

на COVID-19 изпреварват мерките на Министерството на отбраната.  

 Използван е гъвкав и адаптивен управленски подход за прилагане на 

предписаните с министерските заповеди мерки.  

1. Организация на учебния процес при COVID-19 

Преустановяването на очните занятия в учебните заведения е важен 

инструмент за социално дистанциране на преподаватели и обучаеми в борбата 

с COVID-19. Според ЮНЕСКО към 25 март 2020 г. 150 страни с над 1,5 

милиарда студенти259 са прекратили традиционното провеждане на занятия. 

Глобалното въздействие на пандемията оказва влияние в дългосрочен план 

върху системите за образование.260 Институционалният отговор включва 

провеждане на алтернативно дистанционно обучение, за което е необходимо 

предоставяне на всички учебни материали за самостоятелна работа на 

обучаемите.261 Изисква се наличие на интернет връзка и платформи за 

виртуални класни стаи. 

Практиките в света разкриват позитивни примери. Китай създава група 

от държавни и частни структури за разработване на собствена облачна 

платформа за обучение и комуникация, за актуализация на образователната 

инфраструктура и след кризата. В Хонконг се формира консорциум от над 60 

                                           
259 Обръщение на генералния директор на ЮНЕСКО Одри Азуле в официалния канал на ЮНЕСКО в Youtube, 

25 март 2020 г.,  

https://www.youtube.com/watch?v=St_BQRSXmew  
260 COVID-19 and Higher Education: Today and Tomorrow, Impact Analysis, Policy Responses and 

Recommendations, April 9, 2020, p. 6-7. UNESCO International Institute for Higher Education in Latin America and 

the Caribbean (IESALC). Това е доклад, изготвен от Международния институт за висше образование в 

Латинска Америка и Карибите (МИВОЛАК) към ЮНЕСКО за влиянието на COVID-19 върху висшето 

образование с анализи и препоръки на системно и институционално ниво за политици и управляващи в 

краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Изводите са общовалидни. 

http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf 
261 Guidance Note..., p. 2-3. 

https://www.youtube.com/watch?v=St_BQRSXmew
http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf
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образователни организации, издатели, медии и професионалисти с повече от 

900 образователни активи, видео, книги, инструменти за оценяване във 

форума readtogether.hk за използване и след пандемията от COVID-19. 

Подобни са мерките на Microsoft и Google в САЩ или на Samsung в Корея. 

В Република България дистанционното обучение се въвежда на 6 март 

2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването.262 Задължително е 

преустановяването на физическите дейности в училищата и се препоръчва на 

университетите.263 В сферата на образованието Законът за извънредното 

положение въвежда електронно обучение за всички ученици, като учителите 

са задължени да провеждат часовете дистанционно, а директорите на 

училищата да менажират процеса също чрез информационни и 

комуникационни технологии.264 На 16 март 2020 г. министърът на 

образованието обявява за около 90% успешно прилагане на задължителните 

дигитална комуникация и дистанционно обучение.265 От 17 март 2020 г. 

Българската национална телевизия провежда видеоуроци по български език, 

математика и други предмети за ученици от началното и средното 

образование. На 31 март 2020 г. е публикувана заповед за обучение в 

електронна среда от разстояние266 на основата на Microsoft Teams, като 

реализацията на това обучение се избира от самото училище при осигуряване 

непрекъснатост на обучението. За разлика от чуждестранните платформи 

                                           
262 Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г., https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-

pravilnitsi-instruktsii/ 
263 За обобщение на мерките в образователната сфера в България с. 1-8 от Coronavirus COVID-19 outbreak in 

the EU, Fundamental Rights Implications, Bulgaria, Center for the Study of Democracy, 23 March 2020, European 

Union Agency for Fundamental Rights (FRA),  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/bulgaria-report-covid-19-april-2020_en.pdf 
264 Пак там, член 13. 
265 Няма да има нулева година, 90% от учениците са включени онлайн. Българско национално радио, 16 март 

2020 г. 
266 Заповед РД09-704/31.03.2020 г. за обучение в електронна среда от разстояние, доп. със Заповед № РД09-

762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката,  

https://coronavirus.bg/bg/194 

https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/
https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/bulgaria-report-covid-19-april-2020_en.pdf
https://coronavirus.bg/bg/194
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голяма част от българските, като Shcolo, в която са електронните дневници на 

училищата, се сриват поради нарастването на посещенията над 20 пъти. 

Платформата „Уча.се“, която обяви безплатен достъп до 16 000 видеоурока, 

също претърпя срив, както и електронните учебници на издателствата 

„Просвета“ и „КЛЕТ България“267. Голяма част от преподавателския състав 

започна да използва различни платформи, което на свой ред затрудни 

учениците.  

В сферата на висшето образование за целите на настоящия доклад са 

оценени решенията на над 20 университета в Република България. Установено 

е, че всички провеждат дистанционно или онлайн обучение, но липсва единен 

критерий за оценка на ефективността, при което се разчита на различни 

виртуални платформи и инструменти. Открояват се няколко основни 

платформи: Zoom, Moodle, Microsoft Teams, Classroom Google, Meet Google, 

BigBlueButton, Skype, Blackboard, E-learning.  

С писмо № 9104-47/14.04.2020 г. до всички университети министърът на 

образованието и науката препоръчва изпитите и заседанията на колективните 

органи да се провеждат чрез електронно базираните платформи 

BigBlueButtons и Microsoft Office 365 с възможност за видеоконферентна 

връзка. Въпреки това голяма част от университети въвеждат различни системи 

за онлайн кандидатстване и подаване на заявления за изпити.  

Военна академия „Г. С. Раковски“ притежава лицензирана от 2014 г. 

платформа за дистанционно обучение Blackboard Learn. Процесът по нейното 

интегриране в сайта на Академията започва със Заповед на началника на 

Военната академия СИ29-РД02-641/12.10.2018 г. и назначаване на работна 

                                           
267 Стоилов, С. Пътеводител на българското училище в света на дигиталното обучение, 

https://medium.com/@stoil.stoilov/bg-school-distance-learning-guide-d8bc40024506 
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група за актуализиране страницата на Академията. Работната група 

констатира с протокол СИ29-7537/21.11.2018 г., че старият сайт работи с 

редица неотстраними технологични проблеми и препоръчва закупуване на нов 

домейн. С протокол СИ 29-8158/07.12.2018 г. и след публично обсъждане е 

избран новият домейн rndc.bg. Със Заповед СИ29-РД02-239/22.03.2019 г. е 

създадена организация за публикуване, редактиране, поддържане, 

експлоатация и контрол на информацията, представяна в сайта на Военната 

академия. Делегирани са публикацонни права на началниците на основни 

структурни звена. Заповядана е учебна програма за обучение за работа със 

системата. Със Заповед СИ29-РД02-459/08.07.2019 г. на началника на 

Военната академия е организирана служебната комуникация между 

обучаемите и командно-преподавателския състав със създаване на система за 

академична комуникация на основата на домейна rndc.bg и обучение на личния 

състав за работа с Microsoft Office 365 по приложен график. До обявяването на 

извънредното положение обучението за работа със системата не е спирало, в 

Института за перспективни изследвания за отбрана (ИПИО) се провеждат 

обучения на служители, преподаватели и обучаеми.  

На 9 март 2020 г. са прекратени присъствените занятия, с което Военна 

академия „Г. С. Раковски“ е сред първите в страната висши училища, 

преминали към дистанционно и онлайн обучение.268 За целта се използва 

Системата за академична комуникация (САК), разработена от секция 

„Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на Института за 

перспективни изследвания за отбрана.  

                                           
268 Военната академия се справя успешно със задачите си в условия на извънредно положение. Интервю на 

Спиридон Спиридонов с генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на ВА „Георги Раковски“. – В: 

Отбрана.com. Вестник за войската и народа, 8 април 2020 г., 

http://otbrana.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_13739 

http://otbrana.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8_13739
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Системата за академична комуникация е въведена в експлоатация със 

Заповед СИ29-РД02-523/16.08.2019 г. на началника на Военната академия. Тя 

интегрира система за управление съдържанието на уебсайта на Военната 

академия, Blackboard Learn за дистанционно обучение и приложенията на 

Microsft Office 365 Education с всичко необходимо за провеждане на онлайн 

обучение.  

Системата за управление на съдържанието е базирана на WordPress CMS 

с открит първичен код (open source) и служи за генериране, организиране, 

публикуване и редактиране на дигитално съдържание.269 Върху нея е изграден 

публичният сайт на Военната академия с домейн RNDC.BG, базиран на 

програмен език PHP, и работа с база данни MySQL. Те позволяват свобода за 

актуализация и промени при необходимост. Wordpress е избран и заради това, 

че повече от 34% от съществуващите уебсайтове са изградени с тази CMS 

система с интеграция на останалите елементи на САК. Функционалната 

структура на съдържанието в сайта на Военната академия е организирана по 

структури за всяко от основните звена, с право да публикуват.  

Системата за академична комуникация на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ е система от хора, софтуер и процедури, включваща подсистемите 

интернет, екстранет и интранет: 

 Уебсайта RNDC.BG е публично видим и достъпен в интернет. 

 Ролята на екстранет се изпълнява от SharePoint, също публично 

достъпна за служители, преподаватели и обучаеми на Военната академия чрез 

специално създадени акаунти, удостоверявани със служебен имейл, 

завършващ с домейна rndc.bg, и лична парола. С помощта на тези акаунти 

                                           
269 Content Management Systems Explained by Savaram Ravindra, Relevance (консултирано на 11.04. 2020 г.) 

https://www.relevance.com/content-management-systems-explained/  

https://www.relevance.com/content-management-systems-explained/


153 

безплатно са достъпни всички приложения на Microsoft, академичната 

библиотека, базите данни на Scopus и Web of Science и документите в общото 

облачно пространство.  

 Интранетът е инфраструктура и мрежа, достъпна от работни 

устройства в района на Военната академия. 

При приложените мерки за дистанциране Системата за академична 

комуникация се използва успешно. В уебсайта ежедневно се предоставя 

информация за пандемията още от 8 март 2020 г, т.е. преди началото на 

въведената на 13 март 2020 г. карантина. Служи за комуникация с началника 

на Военната академия. Смесеното дистанционно и онлайн обучение започва 

на 9 март 2020 г., след прекъсване на присъствените занятия. За обучение се 

използва системата за дистанционно обучение Blackboard, а за онлайн лекции, 

факултетни и академични съвети – Microsoft Teams. Груповото оповестяване 

става чрез обща група в служебната поща посредством Outlook на Office 365, 

в нея се изпращат дигитални бюлетини със съвети за работа. Използването на 

САК позволява илюстрация с диаграми за отчитане работата със системата.  

Към 6 април 2020 г. в САК са отчетени 1144 активни потребители, 

разпределени в 127 групи. Седмица след това потребителите се увеличават 

двойно: от 20% на малко над 40%. Диаграмата от 3 април 2020 г. показва, че в 

Office 365 са влезли 500 души, Microsoft Teams се използва от 438 души, 

Exchange – 216 души, a One Drive – 106 души, което означава, че 43,7% от 

регистрираните използват Office 365 – оценка за успешно внедряване и масово 

използване. 

От обратната връзка с потребителите са извлечени редица препоръки и 

поуките от работа на Системата за академична комуникация:  
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 Положителна практика е издаването на дигитален бюлетин от 

Института за перспективни изследвания на отбраната, секция „Иновации и 

платформи в образованието и квалификацията“, с цел помощ на 

потребителите.  

 Всички служители, преподаватели и студенти имат създадени 

акаунти и имейл адреси, който използват за връзка от всяка точка на света. 

Няма опасност от претоварване на системата, тъй като на всеки акаунт е 

предоставен по един терабайт лично облачно пространство.  

 Системата позволява работа и достъп до файлове от всички 

устройства, по всяко време, от всяко място. Позволява работа на няколко 

човека и дори на цял екип по един и същ документ в реално време. 

 Основен недостатък е организацията на поддръжката, за която е 

необходимо назначаването на служители.  

 Друг недостатък е планирането в системата, при което часовете се 

планират самостоятелно от преподавателите с отчитане на съществуващите 

разписанията и планирането за присъствен учебен процес. Необходимо е 

усъвършенстване и интегриране на всички налични дигитални платформи.  

 Етичните проблеми при обратната връзка на преподавателите със 

студентите са свързани с контрола и проследяването на присъствието на 

занятията, записването на лекциите на преподаватели без разрешение. За 

тяхното отстраняване е необходимо да се въведат етичен кодекс и общи 

правила за поведение. 

 При провеждането на академични съвети и други колективни 

събрания не е възможно тайно гласуване, поради което се наложи промяна на 

правилниците на факултетите.  
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Онлайн обучението оказва значително влияние върху дългосрочното 

социално-икономическо развитие на страната, респективно върху системата за 

националната сигурност.  

Коронавирусната пандемия промени начина, по който хората по света 

учат, и това ще има дълготраен ефект върху системите за образование. 

Новите решения за образование могат да внесат необходимите иновации 

и да повлияят върху качеството на образоването. 

Основният проблем идва от това, че не всички висши училища 

разполагат с предварително готови стратегии за непрекъснатост на учебния 

процес и системи за комуникация с всички преподаватели и студенти, липсват 

единни критерии за оценка на ефективността и качеството на учебния процес. 

Затова е необходимо въвеждане на държавен образователен стандарт за 

дистанционно и онлайн обучение. Необходими са специално изградени 

системи с унифицирани софтуер, хардуер, процедури и обучен личен състав 

за работа с тях. За целта в Институтът за перспективни изследвания на 

отбраната предлага разработване на курсове за специализация по дигитална 

компетентност и сигурност в интернет пространството. 

Необходимо е приемане на визия за развитие в дигитална среда270, 

базирана на Националната програма за създаване на виртуално образователно 

пространство и проектите на Министерство на образованието и науката 

„Национален образователен портал“, „Повишаване на квалификацията на 

преподавателите във висшите училища“ и др. Предпоставка за адаптиране 

системата на висшето образование са стартиралите програми „Развитие на 

електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето 

                                           
270 Христозов, И., П. Димов. Перспективи за прилагане на иновационните технологии във военното обучение,  

https://postvai.com/it/inovacii-voenno-obuchenie.html 

https://postvai.com/it/inovacii-voenno-obuchenie.html
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образование“ и „Система за квалификация и кариерно израстване на 

преподавателите във висшите училища“. 

За дигитална трансформация на образованието е необходимо и 

създаването на центрове за иновационни образователни технологии във всяко 

висше училище за провеждане на курсове за повишаване квалификацията на 

преподавателите по иновационни образователни технологии.271  

2. Организация на процедурите по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ 

Със Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-

РД02- 227/27.03.2020 г. са организирани процедурите по Закона за развитие на 

академичния състав в Република България:  

 До 30 април 2020 г. са отменени всички планирани академични 

мероприятия с изключение на академичните и факултетните съвети. Същите 

се организират и провеждат дистанционно, чрез използване на платформата 

„Офис 365“, достъпна чрез сайта на Академията. 

 Сроковете за провеждане на мандатни комисии и заседания на 

научни журита спират да текат до отмяна на извънредното положение. 

 Съгласно параграф 24 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение 

сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в 

Република България и Закона за висшето образование, които са започнали да 

текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на 

                                           
271 Белоев, Х., Ангел Смрикаров. Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация 

на образованието? 

http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html 

http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html


157 

извънредното положение. 

 Със Заповед на министъра на отбраната № ОХ-304/06.04.2020 г., 

считано от 13 март 2020 г., определените срокове и процедури по обявените 

със заповеди на министъра на отбраната конкурси за заемане на академични 

длъжности във военните академии и висшите военни училища спират да текат 

до отмяна на извънредното положение. 

 С цел спазване нормативните изисквания за своевременно 

продължаване протичането на започналите и спрени процедури за заемане на 

академични длъжности и за придобиване на образователни и научни степени 

след отмяна на извънредното положение с докладна записка на заместник-

началника по учебната и научната част е предложено рестартиране на 

спрените процедури по Закона за развитие на академичния състав и 

правилника за неговото прилагане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

VI. Общи изводи  

1. Проявата и противодействието на пандемии съпътстват 

развитието на човечеството и имат цикличен характер, при което 

ефективността на използваните в исторически план мерки за 

противодействие формира позитивен опит с доказана ефективност за 

прилагане при сходни ситуации в други исторически периоди. 

Положителният опит е движеща сила за развитие на системите за 

обществено здравеопазване. 

2. Скоростта и мащабът на протичащата пандемия претоварват 

обществените системи за здравеопазване, вътрешен ред и сигурност и 

способстват за генериране на нови заплахи за развитието на всички сектори 

на обществения живот и социалната защита. Затова е необходимо ясно 

приоритизиране на мерките в инициативите в съответствие с контекста, 

промените в средата и непосредствените потребности за противодействие. 

3. Получените знания и добри практики следва да се обобщават и 

популяризират за бъдещо повишаване реактивността и качеството на 

мониторинга, лабораторните изследвания, координацията, планирането, 

контрола и превенцията. Положително влияние оказват партньорството на 

СЗО с организации от транспортния, туристическия, банковия, здравния и 

образователния сектор, с множество организации с хуманитарен характер, 

като Червения кръст, УНИЦЕФ и други, и възможността за използване на 

ресурсите за разработване на прогнози и обмен на данни, дефиниране и 

издаване на съвместни насоки за действие в условията на пандемията, 

организация на доставки на дефицитни медицинско оборудване и 

консумативи, съвместно финансиране и ангажиране на широката 

общественост с прилагането на мерки за управление на пандемията. 
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1. Първоначалната липса на синхрон в реакцията в глобален мащаб 

разкрива забавяне прилагането на мерки за превенция на разпространението 

и на подготовката за лечение на инфектирани. Независимо от 

възможността за ясно разделяне на управлението на фази същността на 

прилаганите мерки варира в глобален, регионален и национален формат. В 

Европейския съюз акцент се поставя върху прилагането на мерки за 

икономическо подпомагане на държавите; логистична помощ за засегнати 

държави; създаване на запаси от медицинско оборудване и консумативи; 

мерки за защита на информацията; ограничаване на пътуванията; 

разширяване на тестването и ускоряване на изследванията; предоставяне на 

помощ за защита на уязвими социални групи; мерки за превенция и контрол, а 

също така оказване международна подкрепа на държавите в общността, 

партньорите и на трети страни.  

2. Съществена е значимостта на подкрепата на международните 

организации с възможностите за инвестиране в усилията и средствата за 

провеждане на масово тестване, защита на линиите за продоволствено 

осигуряване, предоставяне помощ на уязвимите социални групи и защита на 

информацията. Подходът способства за концентриране на усилията за 

подобряване координацията и синхрона при прилагането на мерки, без да 

заменя потребността от неприложените мерки за превенция. Същевременно 

практиките разкриват реактивност на управлението, разминаване във 

времето, закъсняло активиране. Като превантивни мерки могат да бъдат 

оценени глобалното наблюдение на разпространението на инфекцията и 

въвеждането на стриктни правила за изолация, хигиена, дезинфекция и 

карантиниране на заразените. Но реактивно и след регистриране на първите 

случаи се прилагат мерките за осигуряване на медицинско оборудване и 

консумативи; наблюдение и изследване на уязвими групи; социално и 
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икономическо подпомагане, ограничаване на движението и физическо 

дистанциране. Независимо от почти едновременното развитие на 

пандемията в отделните региони приложените подходи и управленски 

практики разкриват изоставане и липса на координация на регионално и 

съюзно ниво, а високите нива на заразяване и повишеният брой фатални 

случаи са показатели за недостатъчна ефективност на управлението.  

3. Използвайки своевременността на прилагането на мерките като 

основен показател за ефективност на реактивното управление, могат да 

бъдат изведени различни примери с отделните страни в Европа и света в 

зависимост от централизацията на управлението, ограниченията и 

задължителността на мерките, потвърдени и опровергани от 

демонстрираните ефективност на системите за здравеопазване и нивата на 

случаите на заразяване с COVID-19 с летален изход. Практики с доказана 

ефективност са едновременното въвеждане и поетапното отменяне на 

ограничителните мерки, мащабните тествания и наблюдения на рисковите 

групи, използването на всички възможности за взаимно подпомагане на 

логистиката и своевременността на мерките за социално и икономическо 

подпомагане.  

4. Основен недостатък е невъзможността за формиране на 

надеждна и споделена ситуационна осведоменост, позволяваща измерване и 

оценка на реалните мащаби на последствията от разпространението на 

пандемията от COVID-19 не само в отделните държави, но и в Европа и 

света, поради прилагането на различни системи за измерване и оценка броя 

на заразените с вируса и починалите в резултат от неговото въздействие. 

Несинхронизираното прилагане на ограничителните мерки, липсата на 

налични медицинско оборудване и средства за индивидуална защита и запаси 

от тях, високият брой заразени представители на лечебните и социалните 



161 

заведения разкриват сравнително незадоволително висок реален потенциал 

на настоящите системи за здравеопазване на страните в Европа. 

Обективната оценка на подобно състояние е предпоставка за задължително 

изследване, оценка и структуриране на нови реални политики не само на 

Европейския съюз, но и на страните членки за усъвършенстване на 

системите за здравеопазване и органите за управление с отчитане на 

получените уроци и всички поуки от практиката на управлението на 

пандемията COVID-19.  

5. Прилагането на мерки от водещи държави в света следва 

препоръките на СЗО, а разликите в подходите в управлението се базират на 

индивидуалните особености и централизацията на държавното управление, 

наличността на системи за превенция и реагиране при кризи, актуалното 

състоянието на системите за здравеопазване, следваните икономически и 

социални приоритети, наличието на действащи органи за оценка на 

рисковете и заплахите за сигурността, както и на мониторинга и 

навлизането на пандемията на територията на страните, традициите и 

опита в управлението на епидемиологични и епизоотични извънредни 

ситуации. Приложените подходи и постигнатите резултати в управлението 

на пандемията COVID-19 показват, че превантивно са използвани 

единствено мерки за наблюдение разпространението на инфекцията, 

въвеждане и спазване на ограничения за движение, лична хигиена, 

дезинфекция и карантина. Управлението на пандемията е реактивно и 

поетапно, с начало след регистриране на първи случай в страните. Прилагат 

се мерки за осигуряване на медицинско оборудване, средства за защита и 

консумативи; лечение и предпазване на уязвимите социални групи и 

активните случаи на заболяване; социално и икономическо подпомагане; 

ограничаване на движението, социална изолация, карантина и физическо 
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дистанциране. Примерите за успешно управление на Южна Корея и Китай 

разкриват ефективността на централизирания контрол и 

своевременността на мерките за лична хигиена, физическо дистанциране, 

карантина и масово тестване на населението. Най-тежки последствия има 

заразяването от тип „в общност“, възникващо в резултат на недостатъчен 

контрол, липса на проследяване развитието на заразата и изпреварваща 

отмяна на рестриктини мерки. Управлението след своевременно 

широкомащабно тестване показва своята ефективност чрез ниската 

смъртност при заболяване от COVID-19.  

Опитът за проактивно управление в Република България се състои в по-

ранното въвеждане на мерките за наблюдение, ограничаване, социална 

изолация и лична хигиена. Като реактивно управление могат да бъдат 

оценени мерките за осигуряване на медицинско оборудване и консумативи, за 

изследване на минимални части от уязвимите групи с акцент върху лечението 

на активните случаи с цел запазване на системата за здравеопазване от 

претоварване, мерките за ограничаване свободата на придвижване и 

физическо дистанциране, за социално и икономическо подпомагане. 

6. Разминаването в периодите, интензивността и моделите на 

разпространение на заразяването в региона – и клъстерно, и общностно, не 

позволяват получаване на обобщена оценка на ефективността на 

прилаганите мерки, а разминаването във времето е предпоставка за 

увеличаване на рисковете от неконтролирано разпространение на 

заразяването с COVID-19. Разпространението на заразяването по общности 

изисква прилагане на мерки с масово ограничителен характер, докато 

ефективното противодействие на разпространението на заразяването по 

клъстерен принцип е ситуационното управление. Същевременно различните 



163 

подходи генерират основателни опасения за некоректност на отчитането 

на резултатите, на реалната смъртност при заболяването, повишават 

риска за разпространение на заразата в съседните държави. 

7. Предвид невъзможността за извършване на задълбочена цялостна 

оценка в предварителния доклад не може да бъде оценено въздействието на 

прилаганите норми на законите и подзаконовите актове, на въведените с тях 

правомощия и изисквания за управление на пандемията. Независимо от 

възможностите за принос към частичното уреждане на обществените 

отношенията в предметната област, в националното законодателство 

могат да бъдат идентифицирани налични закони, наредби и планове, които 

не се прилагат за борба с епидемията от COVID-19. Част от вече 

регламентираните в тях правомощия, задължения, отговорности и мерки е 

въведена чрез реактивна актуализация на съществуващите и приемане на 

нови закони непосредствено по време на кризата.  

Прилагането на подобен управленски подход способства за 

трансформация на проактивното, изпреварващо развитието на ситуацията 

управление в реактивно и догонващо. Независимо от специално създадените 

консултативни органи и съвети подходът формира възприятия за 

преобладаваща интуитивност и липса на плановост на управлението. Между 

датата на приемане и датата на обнародване и промяна на основните закони 

за управлението на пандемията (13 март и 6 април 2020 г.) интервалът от 

време е значителен, със съществено значение за управлението на 

пандемията, в който може да бъде поставен въпрос за легитимността на 

част от прилаганите мерки. Освен това поради непълнотата на обхвата на 

цялата предметна област от новосъздадените норми основните мерки за 

управление се въвеждат със специални заповеди на министъра на 

здравеопазването на основание чл. 63 от Закона за здравето. 
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Необходимостта и очакванията за незабавна реакция при прилагането на 

предварително несъгласувани планове и мерки, както и недостатъчното 

оперативно време за оценка на вероятното влияние на тяхното въвеждане 

допълнително формират усещане за разминаване, пропуски и дублиране на 

норми, липса на съгласуваност и приемственост между прилаганите 

нормативни документи.  

Въпреки недостатъчно усвоените възможности на нормативната 

уредба и значителното разминаване между наименованието (оперативен) и 

същността на функциите (съвещателен или консултативен) на Националния 

оперативен щаб реактивната управленска мярка своевременно успя да 

запълни част от потребността от стратегическа експертиза на национално 

ниво за управление на извънредна ситуация, предизвикана от значима заплаха 

за общественото здраве – пандемията COVID-19.  

Основни критерии за оценка на ефективността на Щаба са 

своевременността и ефективността на предложенията за прилагане на мерки 

– успешно ограничаване разпространението на заразяването на 

територията на страната в поносими за системата на здравеопазване 

граници, без претоварване на болничните заведения за лечение на COVID-19. 

Същевременно приложените практики разкриха недостиг на специалисти – 

вирусолози, медицински специалисти за интензивните отделения, 

специалисти по инфекциозни болести, независимо от сравнително 

задоволителната плътност на лекарите в България – 4,2 на 1000 жители и 

съотношение лекар – медицинска сестра приблизително 1:1. Ограниченото и 

контролируемо разпространение и удържане на заразяването в приемливи 

граници позволи ефективно лечение и своевременно пристъпване към 

редуциране и отмяна на въведените мерки за ограничение. 
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8. В края на поредното удължаване на действието на извънредното 

медицинско положения, беше проведено представително изследване, 

резултатите от което бяха представени на 15 юни 2020 г. Основна цел беше 

изследване на разпространението на вируса сред населението, независимо 

дали е имало последващо заболяване. Резултатите показаха, че при 2% от 

населението се откриват антитела. Същевременно, при 2% от население от 

347 851 души се очаква броят на реалните случаи да бъде около 7000, а към 

15 юни броят на регистрираните случаи в област Пловдив е 104. При 

използването на данните от това изследване като представително за 

страната, 2% от 7 млн. са 140 000, а официално от компетентните органи 

са установени 3341 заразени, следователно 97,7% от случите са останали 

нерегистрирани.  

Ниският процент на хората с антитела е следствие от прилагането 

на мерките за изолация и ограничение, а останалите не-диагностирани 

случаи са в резултат на прилаганите ограничени подходи за тестване и 

разкриване. Позитивни са данните, че 80% от случаите протичат 

безсимптомно, 20% имат симптоми, а при 6% от тях заболяването протича 

тежко. При новото ускоряване на процеса на заразяване и промяна на 

подхода на тестване след отмяната на основните ограничения в 

прилаганите мерки предполага повишаване обективността на пандемичната 

картина в страната, чието споделяне между органите за управление на 

пандемията на свой ред предполага повишаване на адекватността и 

ефективността на прилаганите подходи и мерки .  
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VII. Заключение  

Човечеството периодически изпада в широкомащабни извънредни 

ситуации, които изискват незабавна мобилизация на всички налични ресурси 

за тяхното управление и ограничаване негативното влияние на последиците от 

тях върху бъдещо развитие на света. Пандемията COVID-19 възникна в една 

реално нова среда за сигурност, с глобална икономическа и информационна 

обвързаност на всички международни субекти, поради което проявите на 

нейното въздействие са многократно по-чувствителни за съвременното 

общество. Независимо от безпрецедентно скоротечното развитие на науката и 

технологиите държавите и светът се оказаха неподготвени за бърза реакция и 

справяне с негативното въздействие на проявите на пандемията. 

Широкомащабното и бързото разпространение на заразяването в света намали 

до минимум възможностите за оказване помощ на съседи и най-засегнатите 

държави, а моментното състояние на системите за обществено здравеопазване, 

както и недостатъчните запаси от жизненоважни медицинско оборудване, 

средства за защита и консумативи допълнително намалиха ефективността на 

първите управленски реакции. 

Необходимостта от достатъчно технологично време за разработване на 

лекарства за терапия и ваксини за изграждане на имунитет и предпазване на 

рисковите групи в обществото също ще ограничи възможностите за бързо 

справяне с пандемията и ще остави открита възможността за възникване на 

последващи нови вълни от разпространение на болестта. Затова е необходимо 

заедно със следването на препоръките на Световната здравна организация и 

обобщените позитиви на поуките от практиките на системите за обществено 

здравеопазване държавите да извършват предварителна оценка за 

въздействието на пандемията, след което да бъдат разработени специални 
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програми планове за възстановяване и развитие на всички сектори на 

обществения живот. Позитивен дух в усилията за възстановяване от кризата 

внасят решенията на Европейската комисия за насочване бюджетни средства 

на ЕС за осигуряване прилагането на план за възстановяване на Европа от 

влиянието на пандемията. Целта на плана е не само разрешаване на огромните 

предизвикателства чрез оказването на финансова подкрепа за 

възстановяването на държавите, но и инвестиране в бъдещето и 

цифровизацията за стимулиране заетостта, растежа и устойчивостта. 

Усвояването на предложените мерки в плана ще разшири 

възможностите за финансиране в периода 2021 – 2024 г. със средства от 

финансовите пазари заедно с увеличаването на дългосрочния бюджет на ЕС до 

2027 г., достигащо до 1,85 трилиона евро. Това ще позволи използването на 

жизненоважните публични инвестиции за балансирано и устойчиво 

възстановяване и ключови структурни реформи в държавите членки, 

съсредоточени в засегнатите от кризата области. 

Приемането на пакета от икономически мерки за оказване помощ за 

възстановяване на бизнеса в Република България трябва да се разглежда като 

начална стъпка от целенасочената политика на държавата за повишаване 

устойчивостта на жизненоважните обществени системи и разработване на 

действени работещи инструменти за гарантиране развитието на държавата и 

обществото. Особено внимание следва да бъде отделено на актуализацията и 

усъвършенстването на нормативната база на държавата и институциите, които 

не само да изграждат съвременни механизми и инструменти за управление на 

кризи и извънредни ситуации, но и да актуализират структурата, 

отговорностите и задълженията на системата за национална сигурност и 

институциите на държавата. Подобни стъпки следва да се съпътстват от 
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целенасочено създаване на стратегически програми и планове за развитие на 

институциите, съпровождане от задълбочаваща се дигитализация на 

икономиката и управлението на всички сфери на обществения живот, а така 

също изграждане и поддържане на стратегически ресурси и запаси с готовност 

за използване в извънредни ситуации и при кризи.  
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VIII. Кратък семантичен речник на използваната терминология 

COVID-19: Нов коронавирус за 2019 г., наречен тежък остър 

респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), заболяването, 

предизвикано от него, се нарича COVID-19. 

SARS-CoV-2: Нов щам на коронавирус, който не е идентифициран по-

рано при хора. Щамът проявява характеристики на биологичен агент група 4, 

които причиняват тежки заболявания у хората и са сериозна опасност за 

работещите, при което има висок риск за разпространение на заболяването в 

обществото и няма ефективна профилактика или средства за лечение. 

Оценка на риска от COVID-19: Рискът от тежко заболяване, свързано 

с инфекция с COVID-19, за хора е умерен за общото население и висок за 

възрастните хора и хората с хронични заболявания. Рискът от по-леко 

заболяване и последващото въздействие върху социалната дейност и 

работната среда е висок. Рискът от поява на междуобщностно предаване на 

COVID-19 е много висок. Рискът за предаване на COVID-19 в здравните и 

социалните институции с голям брой уязвимо население е висок. Рискът за 

хора от ЕС/ЕИП, пътуващи/пребиваващи в географски зони с предполагаемо 

разпространение в общността, е много висок. 

Рискови групи: Възрастните хора и хората със заболявания като 

хипертония, сърдечни заболявания, диабет, чернодробни заболявания и 

респираторни заболявания, които могат да бъдат изложени на по-голям риск 

от развитие на тежки симптоми на заболяването. 

Пандемия: Думата „пандемия“ произлиза от гръцки и означава „всички 

хора“. Световната здравна организация обявява пандемия, когато нов вирус се 

разпространи в целия свят, а хората нямат изграден имунитет. Пандемията е 
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широкомащабна всеобхватна епидемия, разпространяваща се сред 

населението в определен обширен географски регион, континент или в целия 

свят със заразяване на много хора. Обикновено процентът на смъртност при 

пандемичните вълни е особено висок. 

Епидемия: Епидемията е внезапно и масово повишаване броя на 

случаите на заболяване, наблюдавани в определена държава или общност. 

Епидемията обхваща определен район чрез локално разпространение, което 

при излизане извън границите на страната и континента прераства в пандемия. 

Извънредна ситуация: Извънредната ситуация според стандарт 

OHSAS 18001 е частен случай на инцидент, „свързано с работата събитие, при 

което има заболяване (независимо от тежестта) или смърт или което може да 

доведе до такива последици“. 

Извънредно положение: Извънредното положение е въвеждане на 

особен правен режим на територията на страната или части от нея с установени 

със закон ограничения на основните права и свободи на гражданите и 

обществените организации, както и възлагане на допълнителни задължения. 

Криза: Кризата е промяна на установеното състояние на живот, 

обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения 

живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни 

явления, в резултат на която условията за съществуване и осъществяване на 

дейност в променената среда са силно нарушени. 

Инфодемия: Избухването и разпространението на пандемията COVID- 

19 е придружено от масивна „инфодемия“, изразяваща се в свръх изобилие от 

коректна и некоректна информация, което затруднява потребителите да 

намерят и ползват надеждни източници. 
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