
 

З А П О В Е Д 

№ РД-09-97 / 15.05.2020 г. 

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от 

Административно-процесуалния кодекс във връзка с Решение № 325 на Министерския 

съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и 

предложение от Главния държавен здравен инспектор и заповеди РД-01-262/14.05.2020 

г. и РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, както и 

решения на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН от 14.05.2020 г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 

1. Всички ръководители на лаборатории да организират дистанционна форма на 

работа за служителите си в зависимост от конкретните задачи. 

2. При неотложни задачи, когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма 

на работа, да се спазват организираните в института противоепидемични мерки в 

работните помещения, които са задължителни за всички служители, а именно: 

а) дезинфекция в работните помещения; 

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни 

болести (повишена температура, кашлица, хрема и други); 

в) запознаване на персонала с правила за хигиена на ръцете, съгласно посоченото в 

Приложение № 2; 

г) използване на лични предпазни средства от персонала в зависимост от 

спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, 

шлем, ръкавици и др.); 

д) недопускане едновременното присъствие на повече от двама служители в 

кабинет, бокс или лаборатория.  



г) създаване на организация, осигуряваща физическа дистанция между лицата най-

малко от 1.5 м. Всички служители, когато не са сами в кабинети и лаборатории или когато 

се движат по коридорите на института са длъжни да имат поставена защитна маска за лице 

или друго средство, покриващо носа и устата, които се използват съгласно препоръките в 

Приложение № 3. 

3. Забранява се достъпа на външни лица в сградата на ИОХЦФ-БАН с изключение 

на лица, чийто достъп е оформен с разрешение от канцеларията за извършване на 

инсталация на апаратура по текущ договор или аварийни ремонти. 

4. При непосредствено общуване с външни лица (куриери и др. лица), е 

задължително използването на защитна маска за лице и спазване на дистанция не по-

малка от 1.5 м. 

5. По изключение, външни лица се допускат в сградата на ИОХЦФ-БАН само 

след разрешение от Директора. 

6. Заседанията на НС, Директорския съвет, колоквиумите, ОС на учените, и на 

научни журита по ЗРАСРБ се осъществяват дистанционно (по електронна поща или през 

платформата Microsoft Teams). Решенията, изискващи тайно гласуване се взимат през 

платформата ADoodle. 

7. Оборотът на документи в ИОХЦФ-БАН следва да се извършва единствено по 

електронен път посредством попълване на електронни бланки или други документи, 

подписани с квалифициран електронен подпис или цифров идентификатор (digital ID), в 

който е указано име и презиме на подписващия, лаборатория, институция и държава. 

Забранява се посещение в административните и помощни помещения (канцелария, 

счетоводство, механична работилница и др.) без предварителна телефонна уговорка. 

8. На сервизните лаборатории се разрешава работа, единствено при осигуряване 

на организация за изпълнение на противоепидемичните мерки и без достъп на външни 

лица. 

9. Не се разрешава провеждане на обучителна дейност по студентски практики, 

финансирани от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 

(ОП НОИР), студентски стажове, работа на дипломанти и кръжочници и всички 

мероприятия, свързани с посещения на външни лица в института.  

10. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и 

ученици. 

11. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, 

симпозиуми и други), освен в дистанционен режим. 

12. Не се разрешава провеждане на мероприятия и заседания, които изискват 

събиране на повече от 10 служители и/или гости. Отварянето на офертите по обществени 

поръчки и на заседания на съответните комисии може да се извършва в заседателните зали 



204 или 111 при строго спазване на дистанция не по-малка от 1.5 м, освен когато е 

възможно извършването им дистанционно. 

Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички, за което 

отговорни са работодателите. Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на 

всички служители на института за сведение и изпълнение. 

Срок на валидност: от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г. или до второ нареждане във 

връзка с промяна на извънредната епидемична обстановка. 

 

Приложение: Заповеди РД-01-262/14.05.2020 г. и РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра 

на здравеопазването. 

 

 

 

Директор: 

/проф. дхн Светлана Симова/ 
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