
Въпроси и отговори относно Наредбата за защита от коронавируса, която 

се прилага от 22 февруари 2021 г. 

Какви ограничения за контакт продължават да важат? 

До 7 март важат следните ограничения за контакт: 

Срещи в публичните пространства са допустими само за членове на едно домакинство с  

едно друго допълнително лице. Това лице може да бъде придружавано от деца, 

нуждаещи се от грижи, които се числят към домакинството на допълнителното лице; в 

рамките на приложение на режима на лични отношения с дете родителят, при когото 

децата не живеят, може да бъде придружаван от нуждаещите се от грижи деца. 

Досегашните изключения относно минималното отстояние продължават да се прилагат 

до голяма степен в непроменена форма. Те са упоменати в чл. 2, ал. 2 на Наредбата за 

защита от коронавируса. Следователно изключение правят между другото деца, които 

играят на детски площадки. Също така изключение представлява ползването на 

средствата на обществения транспорт (в тях следва да се носят медицински маски) или 

придружаването и надзора на непълнолетни лица и лица, нуждаещи се от грижи.    

Ползването на доброволни или комунални транспортни услуги, например по пътя към 

центровете за ваксинация, също така представлява изключение по смисъла на 

Наредбата за защита от коронавируса.  

Какво важи по отношение на задължението за носене 

на маска? 

На определени места продължава да важи задължението да се носи медицинска маска. 

Медицински маски по смисъла на Наредбата за защита от коронавируса са така 

наречените хирургически маски по стандарт EN 14683 (трябва да бъде посочено на 

опаковката) или маски по стандартите KN95/N95 или FFP2 и маски по по-високи 

стандарти - съответно обаче без клапан за издишване. Задължението за носене на 

медицинска маска съществува независимо от това дали се спазва минимално отстояние 

 в магазини на дребно, аптеки, бензиностанции, банки и др., както и в 

медицински кабинети и съпоставими медицински заведения, 

 в обществения транспорт - също на гари и спирки 

 при ползването на доброволни и общински шофьорски услуги, например по 

пътя към центровете за ваксинация 

 в случай на допустими присъствени обучения и изпити съгласно чл. 6 и 7 от 

Наредбата за защита от коронавируса 

 по време на църковни служби и други събирания за изповядване на религия -

също така на мястото (за сядане).  

Задължението за носене на медицинска маска важи и във връзка с ползването и 

предоставянето на фризьорски услуги, което ще бъде възможно от 1 март 2021 г. 

Според Федералния закон (Наредба за безопасността на работното място във връзка със 

SARS-CoV-2 на Федералното министерство на труда и социалните въпроси от 21 

януари 2021 г.) съществува задължение за носене на медицинска маска на работното 

място, там където не се спазва безопасно отстояние от 1,5 метра. В този случай 

работодателят е този, който трябва да предостави медицинските маски. 



Задължението за носене на маска (поне всекидневна маска) продължава да се прилага 

по-специално в следните области, където носенето на всекидневна маска все още е 

достатъчно: 

 в затворени помещения в публичното пространство, доколкото тези - с или без 

контрол на входа - са достъпни и за клиенти или посетители, 

 на пазари и в подобни търговски центрове на открито, 

 на цялостния терен на търговски обекти на дребно и на прилежащите към тях 

паркинги, както и на пътеките за достъп до търговските обекти на разстояние 

десет метра до входа на магазина. 

Какво важи за децата по отношение на задължението 

за носене на маска? 

Децата продължават да са освободени от задължението за носене на маска докато не 

започнат да ходят на училище (1 клас). В случай че медицинските маски не прилягат 

добре на деца под 14-годишна възраст, то тогава е достатъчно носенето на всекидневна 

маска дори на местата, където се изисква медицинска маска.  

Какво важи по отношение на задължението за носене 

на маска в детски градини, занимални и училища? 

 В училищата е задължително да се носи медицинска маска, като децата до 8 клас 

могат да носят всекидневни маски вместо медицински, в случай че 

медицинските маски не прилягат.  

 В детските градини и занимални задължението за носене на маска (и то 

медицинска маска) се прилага само за възрастни и само ако те не могат да 

спазват минималното отстояние един от друг (т.е. между възрастните). Това 

важи и за родителите, особено когато те водят и взимат децата.  

Кога могат да отворят пак фризьорските салони и 

немедицинските педикюристи? Какво важи за други 

услуги?  

От 1 март отново могат да се предлагат и ползват услуги за педикюр и фризьорски 

услуги. На фона на тяхното значение за личната хигиена, особено за възрастните хора, 

които са зависими от тези услуги, след толкова дълго време тези услуги се явяват 

наложими.  От друга страна салоните за други услуги, които не са необходими от 

медицинска гледна точка, като козметични салони, салони за маникюр и татуировки, 

ще останат затворени до 7 март, тъй като в тази връзка не съществуват назованите 

изключителни причини.  

Какво е правното положение в областта на 

гастрономията и на предложенията за настаняване?  

Ресторантите и хотел-ресторантите остават затворени; това важи също така по принцип 

и за столове и трапезарии. Допуска се само услугата за доставка на адрес или взимане 



за вкъщи. Фирмените трапезарии и столове в образователните институции могат по 

изключение да работят с цел да обслужват служителите или потребителите на 

образователните институции, ако в противен случай не могат да се поддържат 

работните процеси респ. действието на допуснатото учебно заведение. 

Настаняването в хотели за лични цели все още е забранено. Нощувки, свързани със 

бизнес дейност и служебна дейност, не се считат за нощувки за лични цели. 

Затворени ли са обектите за търговия на дребно? 

Да. Обектите за търговия на дребно ще останат затворени до 7 март. Изключение 

правят: магазините за хранителни стоки, услуги за взимане на адрес и доставка, 

магазини за напитки, седмични пазари за хранителни стоки, аптеки, магазини за 

здравословни храни, магазини за медицински консумативи, специализирани магазини 

за бебета, дрогерии, бензиностанции, банки, спестовни каси, пощенски станции, 

павилиони и репове за вестници, пазари на фуражи и магазини за животни, търговски 

обекти за търговия на едро (за клиенти на търговия на едро), доставка на храна чрез 

социални институции (тафел (Tafeln)).  

Разрешено ли е да отворят магазините за строителни 

материали („Нaправи си сам“) и градинските 

центрове? 

Работата на магазини „Направи си сам“ и на градински центрове все още е разрешена 

само за снабдяване на занаятчии. 

Изключение прави продажбата на рязани цветя и нетрайни саксийни растения, както и 

зеленчукови растения и семена (семена, луковици, семенни картофи и др.): тези стоки, 

включително градински принадлежности, могат да се продават от магазините „Направи 

си сам“ и на частни лица. Условието обаче е магазините „Направи си сам“ да ограничат 

продажбите на частни лица изключително до тези стоки - те нямат право да продават 

други асортименти.  

Какво важи относно продажбата на цветя, саксийни 

растения и семена? 

Досега търговските обекти за търговия на дребно, които продават нетрайни рязани 

цветя и саксийни растения, както и непосредствени градински принадлежности 

(декоративни саксии и т.н.) можеха да работят. От 22 февруари е разрешена и 

продажбата на зеленчукови растения (разсад) и семена.  

Възможна ли е каталожната търговия и взимане на 

стоката от страна на клиента? 

Да. Каталожната търговия и доставката на поръчани стоки все още са разрешени. 

Събирането на поръчани стоки от клиенти е разрешено само, ако това може да се 



извърши безконтактно, като се вземат предвид противоепидемични мерки срещу 

инфекции.  

При кои обстоятелства е възможно провеждането на 

музикално обучение? 

От 22 февруари важи следното: за деца до начална училищна възраст отново се допуска 

присъствено музикално обучение във формата на индивидуални уроци. 

Също така присъственото музикално обучение се разрешава отново, ако то е 

интегрирано в детските градини и занимални или в началните училища или се предлага 

на базата на сътрудничество и то само за обособени за тази цел групи от деца в дадено 

училище или занималня. В тази връзка се налага да се ползват по възможност големи 

помещения, както и доколкото това е възможно да се прилагат форматите на хибридно 

обучение и обучение на ротационен принцип.  

Какво важи по отношение на професионалното 

обучение и допълнителните квалификации? 

Принципно са забранени всички предложения за обучение и допълнителни 

квалификации, включително компенсаторни предложения за основно обучение, както и 

такива, които служат за интеграция. Забранени са също така изпитите, провеждани от  

центровете за образование за възрастни (Volkshochschule) и от институции за 

допълнителна квалификация под друга опека, както и предложенията на групи за 

взаимо- и самопомощ. Изключение от тази забрана правят: 

 индивидуалните уроци респ. други индивидуални мерки за обучение на открито 

извън затворени помещения, 

 присъствено обучение за най-горните класове на учебни курсове за признати от 

държавата квалификации за завършено вечерно или задочно училище, 

 присъствено обучение за най-горните класове за подготовка за завършване на 

професионална квалификация 

 присъствени изпити, свързани със завършване на професионална квалификация 

или на училище и изпити, които служат за интеграция, както и присъствени 

подготвителни мерки за изпитите, ако те не могат да бъдат разсрочени по 

правни или фактически причини или разсрочването е недопустимо за лицата, 

държащи изпита. 

 обществено финансирани извънучилищни образователни предложения за 

ученици от училищата по смисъла на чл. 1 от Наредбата за грижи и занимания в 

условията на корона, доколкото предложенията  се основават на директивите за 

стимулиране на извънкласни образователни предложения и предложения за 

занимания в условията на корона с цел да се намали степента на онеправданост, 

обусловена от пандемията.   

Относно тези изключения стриктно трябва да се спазват отстоянието и предпазните 

мерки. Освен това се налага по възможност да се ползват големи помещения, както 

и доколкото това е възможно да се прилагат форматите на хибридно обучение и 

обучение на ротационен принцип.  



Остават ли отворени висшите учебни заведения и 

извънучилищните предложения за обучение в 

държавните служби? 

Преподаването и изпитите в университетите и здравните училища са разрешени при 

спазване на разпоредбите на Закона за защита от инфекции. Присъственото обучение 

може да се допусне само, ако неприсъствените занятия не могат да се провеждат или 

отлагат без това да доведе до сериозен ущърб за сметка на студентите. Присъствени 

изпити, както и присъствени подготвителни мерки за изпитите са разрешени само, ако 

те не могат да бъдат разсрочени по наложителни причини или разсрочването е 

недопустимо за лицата, които държат изпита. 

Принципно не се допускат присъствени вътрешни учебни мероприятия, включително 

свързаните с тях изпити в рамките на подготвителни стажове и на професионално 

обучение, на повишаване на квалификацията и специализациите във висши учебни 

заведения за подготовка на служители за държавните институции, в училища, 

институти и подобни учебни заведения, както и в съдилищата и държавните органи. 

Това не се отнася за присъственото обучение през последната година на обучение и в 

случай на немногогодишно професионално обучение в последната фаза на обучение 

преди заключителни изпити или изпити, свързани с кариерното развитие. В тази връзка 

се налага да се ползват по възможност големи помещения.  

Съществува ли задължение за работа в хоум офис? 

Федералното министерство на труда издаде наредба (Наредба за безопасността на 

работното място във връзка със SARS-CoV-2 на Федералното министерство на труда и 

социалните въпроси от 21 януари 2021 г.), която предвижда, че работодателите трябва 

да предоставят възможността на своите служители да работят в хоум офис навсякъде, 

където ситуацията го позволява. По този начин се цели да се намалят контактите на 

работното място и на път към работното място. Наредбата ще влезне в сила в най-скоро 

време.  

Какво важи по отношение на спорта през свободното 

време и любителския спорт? 

Принципно е забранено да се упражнява спорт през свободното време и любителски 

спорт в и на терена на всички обществени и частни спортни комплекси, фитнес студия, 

басейни и подобни съоръжения. 

От 22 февруари 2021 г. обаче се допуска упражняването на спорт поединично, по двама 

или само с лица от собственото домакинство на съоръженията на спортни комплекси на 

открито, включително и на физкултурно обучение в рамките на индивидуален тренинг.  

Това се отнася например за спортни игрища, съоръжения за лека атлетика, открити 

тенис кортове или голф игрища. Трябва да се поддържа трайно минимално отстояние 

от пет метра между различните лица или групи от хора, на които е позволено да 

спортуват едновременно на открито. В спортните комплекси не се разрешава 

ползването на общи помещения, включително помещения за съблекалня и душ. 



При спазване на ограниченията за контакт продължават да се допускат спортни 

упражнения като тичане, скандинавско ходене и други видове спорт извън спортни 

комплекси.  

Какво се случва с културните институции? 

Концертите и представленията в театри, оперни и концертни зали, кина и други 

публични или частни (културни) институции са забранени до 7 март 2021 г. Същото се 

отнася и за работата на музеи, художествени изложби, галерии, дворци, замъци, 

мемориали и подобни институции. Допускат се само автокина при условие, че се спазва 

отстояние от 1,5 метра между МПС. 

Кои правила се прилагат за професионалните 

музиканти? 

Репетициите, които представляват част от упражняването на професията, все още са 

разрешени. Професионалните музиканти също така имат право да свирят на концерти и 

представления без публика за запис или излъчване по радиото и интернет.  

Какво се случва със заведенията за отдих и 

развлечения? 

До 7 март 2021 г. се забранява експлоатацията на:   

• басейни и увеселителни басейни, студия за солариум, сауни и термални бани и 

подобни заведения, 

• зоопаркове, паркове за животни, увеселителни паркове, закрити площадки и 

подобни заведения за отдих (на закрито и на открито), 

• видеозали, казина и подобни заведения 

• клубове, дискотеки и подобни заведения, 

• публични домове, центрове за проституция и подобни заведения, 

• екскурзии с кораби, файтони, исторически железници и подобни съоръжения. 

В бюрата за залагания и офисите за залагания е разрешено само приемането на билети, 

залози и т.н. Не се разрешава по-дълъг престой (напр. проследяване на игрите и 

събитията, за които се отнасят залозите).  

Разрешени ли са все още мероприятия и събирания? 

Мероприятия и събирания, които не попадат в обхвата на специалните разпоредби от 

Наредбата за защита от коронавируса, са забранени до 7 март 2021 г. 

В частност е резрешено следното - при съблюдаване на съответните условия, които 

трябва да се спазват във всеки отделен случай - включително: 

• събирания съгласно Закона за събиранията и митингите (напр. демонстрации) 



• мероприятия, които служат за задоволяване на основните нужди на населението, 

поддържането на обществената сигурност и ред или задоволяването на общото 

благосъстояние и осигуряване (напр. също така събрания на партии за избори 

или кръводаряване) 

• заседания на предвидени от законодателството органи на местното 

самоуправление 

• срещи на предвидени от законодателството органи, дружества, партии, 

сдружения или събрания на собственици на апартаменти, които не могат да 

бъдат проведени в дигитална форма  

• погребения 

• сключване на граждански бракове 


