
 

 
 

 

ЧЕКЛИСТ 
 за заведения за обществено хранене  

 
 по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  

и спазване на въведените противоепидемични мерки  
с цел превенция от COVID-19 

или 

КАКВИ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА 

 

                                             Министерството на здравеопазването, 

                                             Министерството на труда и социалната политика, 

                                            Българската агенция по безопасност на храните, 

                                            Инспекция по труда, 
 

НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВОРИТЕ! 
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На какви изисквания отговаря  този чеклист   

Със Заповед №РД-01-249/03.05.2020г., министърът на здравеопазването Кирил 
Ананиев допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на 
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при 
спазване на конкретни противоепидемични мерки. 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прие съгласувани с 
Министерството на здравеопазването Изисквания към бизнес операторите, 
стопанисващи обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за 
бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници)  за прилагане на 
определени противоепидемични мерки, при които от 6 май, се разрешава да работят с 
клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.). 

Бизнес операторите следва да организират дейностите си така, че да 
се осигури пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в 
Заповеди № РД 01-249/ 03.05.2020 г. и № РД 01-250/ 05.05.2020 г. на Министъра за 
здравеопаването. 

В допълнение, до отмяната на извънредното положение, 
работодателите следва да прилагат мерки за превенция на риска от 
разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като 
осигуряват подходящи условия на труд, в изпълнение на Заповед № РД 01-219/02.04.2020 
год. на Министъра на труда и социалната политика.  

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С КЛИЕНТИТЕ НА ОБЕКТА  

 

Изискване  
Предприети 
ли са мерки?  

Забележка  

При организирането на реда в 
търговските площи разстоянието между 

масите трябва да бъде минимум 1,5 метра.  
да/не  

При организирането на реда в 
търговските площи да НЕ се допуска 

настаняването на повече от четири лица 
на маса или на едно семейство .  

да/не   

Повърхностите на масите и столовете  да 
се почистват и дезинфекцират след всеки 

посетител .  
да/не   

Тоалетните да се почистват и 
дезинфекцират на всеки час .  

да/не   

Да се поставят на видни места диспенсери да/не   
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с дезинфектант за ползване от 
посетителите на заведението .  

Да се осигури поетапното допускане на 
хора в обекта, без да се допуска 

струпването им.  
да/не  

На местата, на които се очаква да се 
събират по-голям брой хора да се 

поставят табели, указващи спазването на 
дистанция както между гражданите, така 

и между служителите на обекта.  

да/не  

Да не се допуска свободно движение на 
хора между масите, особено на такива, 

които не са клиенти на заведението.  
да/не  

Да се създаде организация за 
недопускане струпване на много хора 

едновременно в общите помещения 
(тоалетни, фоайетата пред тях и др).  

да/не  

Чакащите пред обектите клиенти следва 
да спазват дистанция помежду си на 

разстояние минимум 2 м.  
да/не  

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА  НА ОБЕКТА  

 

Изискване  
Предприети 
ли са мерки?  

Забележка  

Провеждане на извънреден инструктаж 
на работниците и служителите с акцент 

върху ограничаването на 
разпространението на COVID-19 и 

осигуряване на актуална информация за 
рисковете от зараза, в това число 

осигуряване на подходящи инструкции, 
информационни материали и указания за 

ползване на надеждни източници на 
информация.  

да/не  

Провеждане на обучение на персонала, 
зает с приготвянето и сервирането на 

храни и напитки за прилагане на 
мерките, целящи да се сведе до минимум 

да/не   
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възможния риск от разпространение на 
COVID-19. 

Въвеждане на пропускателен режим, 
който да гарантира контрол и 

недопускане на територията на обекта  на 
работници и служители, както и на 

външни лица, с прояви на остри заразни 
заболявания.  

да/не   

Създаване на организация на работа, 
която да сведе до минимум преките 

контакти както между работниците и 
служителите. Когато е възможно - 

спазване на дистанция от не по-малко от 
1 –  1.5 м.  

да/не   

Задължително почистване и дезинфекция 
на работните места, санитарните 

помещения  (за персонала) и местата за 
почивка и хранене. Дезинфекцията да се 

извършва не по-рядко от два пъти в 
рамките на работния ден/работната 
смяна, но не по-рядко от честотата, 

определена от производителя на  
използваните препарати. При сменен 

режим на работа да се извършва 
задължителна дезинфекция след 
приключването на всяка смяна.  

да/не   

Осигуряване на работещите на  условия и 
препарати за дезинфекция на ръцете, 

подходящо работно облекло и предпазни 
средства – маска или защитен шлем, 

ръкавици /препоръчително/. Маските 
следва да се носят задължително както от 
персонала, обслужващ клиентите, така и 

от персонала приготвящ храните и 
напитките.  

да/не   

Осигуряване на добра респираторна 
хигиена на работното място чрез редовно 

проветряване на помещенията.  
да/не   

Дезинфекция и проветряване на 
превозните средства след всеки курс, при 
използване за служебен транспорт, като 

се сведе до минимум броя на работниците 
и служителите в превозното средство и 
им се осигурят защитни средства.  (при 

да/не   
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доставка и разнос на готова продукция, 
например, зареждане на обекта с 

хранителни продукти и т.н.) 

Временно отстраняване от работа на 
работниците и служителите, които 

проявят грипоподобни симптоми или 
когато работниците и служителите не 
използват предоставените им лични 

предпазни средства.  

да/не   

Изпълнението на гореупоменатите мерки  
в този раздел, трябва да се обсъждат в 

Комитетите/Групите по условия на труд в 
предприятията, а в предприятията с по -

малко от 5 работещи –  с всички 
работници и служители.  

да/не   

Да се допълни  оценката на риска по 
работните места с оценяване на 

нововъзникналия риск, в случая от 
разпространение на COVID-19. 

да/не   

Да разпишат мерки  за  минимизирането 
му .  

да/не   

Създаване на ред за информиране на 
всички работещи в случай на заболяло 

лице, с което те са били в контакт.  
да/не   

Ревизиране на работните процедури с 
оглед минимизиране на необходимите, 
присъщи на дейността контакти както с 
външни лица, така и между работещите.  

да/не   

Определяне на лицата, за които, предвид 
служебните им задължения, контактите с 
потенциални вирусоносители не могат да 
бъдат ограничени. Целта е спрямо тях да 

бъдат приложени специфични 
технически мерки за защита, в т.ч. 
осигуряване на лични предпазни 

средства.  

да/не   

Ревизиране на списъка с работните места 
и видовете лични предпазни средства за 

да/не   
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защита от биологичен риск.  

Въвеждане на физиологичен режим на 
труд и почивка, позволяващ по -чести 

почивки за прилагане на хигиенни 
мерки, включително дезинфекциране на 

работните помещения.  

да/не   

Разработване на  специални писмени 
инструкции/указания относно процедура, 

която следва да се прилага в случай на 
контакт с лице, за което е установено, че 

е вирусоносител.  

да/не   

Определяне на ред за съхраняване и 
унищожаване без риск на използваните 

лични предпазни средства, включително 
и работно облекло, които са били в 

контакт с вирусоносител.  

да/не   

Осигуряване на специални контейнери за 
съхранение на използваните личните 
предпазни средства и използваните  

хигиенни материали.  

да/не   

Препоръчителни изисквания, предоставени от Инспекция по труда  

Обърнете внимание върху осигуряването и 
правилното използване на лични предпазни 
средства и колективни средства за защита.  

да/не   

Погрижете се уязвимите групи заети лица да 
бъдат задължително обхванати от мерките за 

превенция срещу разпространението на 
COVID-19. 

да/не   

Създайте организация на работата, която не  
допуска да се явяват на работа лица, на които 

е издаден болничен лист за поставяне под 
карантина. Болничният лист, издаден от 

компетентен здравен орган, създава 
задължение за работника да спазва 

установения режим, а за работодателя -  да не 
го допуска до работа.  

да/не   

 

 

ВЪЗМОЖНИ, ПРИМЕРНИ МЕРКИ  
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ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА  

 
 

примерна мярка изпълнение  отговорник  

Осигуряване на лични 
предпазни средства.  

Ревизиране на списъка с работните 
места и видовете лични предпазни 
средства за защита от биологичен 

риск.  

Актуализиране на списъка с ЛПС, 
във връзка със защита от Covid-19. 

Закупуване на ЛПС.  

Предоставяне на закупените ЛПС по 
надлежния начин (чрез списък) и 

срещу подпис.  

Осигуряване на кофи/контейнери 
със затворен капак за изхвърляне на 

ЛПС.  
 

Инструкция за определяне на ред за 
съхраняване и унищожаване без 

риск на използваните лични 
предпазни  средства, включително и 

работно облекло, които са били в 
контакт с вирусоносител.  

 

Да се съставят списъци с 
конкретните задължения на 
всеки служител  и отметки, 
които да бъдат слагани от 

служителя при изпълнението 
им срещу подпис .  

Попълнените през деня 
списъци, се предоставят в 

края на смяната на 
представителя на 

работодателя на обекта и се 
съхраняват по подходящ 
начин с цел доказване на 

спазването на 
противоепидемичните 

изисквания.  

списък   

Да се издаде заповед, в която 
се определя отговорник за 
проследяването на следните 
дейности:  

- при явяване на служителите 
на работа проверява 
здравословното им състояние  
–  ако служител не се чувства 
добре и проявява 

Заповед на работодателя.   

Запознаване срещу подпис, на 
всички заинтересовани от заповедта 

лица. 
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грипоподобни симптоми 
следва да не се допуска до 
работа ;  
- проверява дали същите са 
поставили своите ЛПС и 
работно облекло ;  
- проследява дали 
служителите носят 
предоставените им ЛПС и 
работно облекло ;  
- обезпечава дейностите по 
проветряване на 
помещенията ;  
- проследява за спазването на 
изискуемите и предприети 
противоепидемични мерки на 
територията на обекта ;  
- взаимодейства с клиентите 
като им разяснява новите 
правила;  
- проследява да се спазват 
правилата за социална 
дистанция  пред и в 
заведението ;  
- други, в зависимост от 
вътрешната политика на 
фирмата .  
 
При констатирани 
нередности, същият 
уведомява представителя на 
работодателя.  

Да се закупят срещу надлежно 
издаден разходооправдателен 

документ диспенсери с 
дезинфектант. Да се издаде 

заповед на представителя на 
работодателя, с която се 
нарежда същите да бъдат 

поставени на видни места за 
ползване от посетителите на  
заведението и да се определи 

отговорник по спазване на 
заповедта, в това число –  

проследяване на 
наличностите и при 

необходимост закупуване на 
нови.  

Закупуване на диспенсери с 
дезинфектант .  

Заповед на работодателя.   

Запознаване срещу подпис, на 
всички заинтересовани от заповедта 

лица. 

 

Да се осигурат табели или да 
се изпринтират и ламинират 

цветни информационни 
листа, които да се поставят на 

видни места пред и в 
заведението, указващи 

спазването на дистанция 
както между гражданите, така 

и между служителите  на 
обекта.  Да се издаде заповед, 

в която се определя 

Изготвяне на информационни 
табели.  

 
Заповед на работодателя.   

Запознаване срещу подпис, на 
всички заинтересовани от заповедта 

лица. 

 



 

 

05 .05.2020г.                                 разработен от СТМ Ирен М § www.iren-m.com                                        8       

 

отговорник за поставянето на 
табелите и проследяването за 

опазване на целостта и 
комплектността им.  

Въвеждане на засилени 
противоепидемични  

Заповед за въвеждането на 
противоепидемични мерки на 

територията на фирмените обекти с 
цел превенция от разпространение 

на COVID-19, във връзка с 
изпълнение на Заповед №РД-01-

249/03.05.2020г. на Министъра на 
здравеопазването и указания на ИА 

ГИТ от 13.03.2020г.  

Заповед  за изпълнение на мерките 
за превенция на риска от 

разпространение на COVID-19 във 
връзка със Заповед № РД 01-

219/02.04.2020 год. на Министъра 
на труда и социалната политика  

 Протокол от обсъждане в Комитет 
по условия на труд/ Група по 

условия на труд/с всички работещи  

Заповед за определяне на отговорно 
лице за непрекъснатост на 

дейността по изпълнението на 
въведените противоепидемични 

мерки  

 

Провеждане на обучение на 
персонала.  

Осигуряване на информационни 
материали, изготвяне на конкретни 
правила и инструкции, запознаване 
с оценката на риска и предприетите 
мерки за ограничаване на заразата.  

 

Провеждане на извънреден 
инструктаж на персонала.  

Издаване на заповед за  провеждане 
на извънреден инструктаж по 

безопасност и здраве при работа и 
въвеждане и прилагане на засилени 

хигиенни и противоепидемични 
мерки във връзка с предпазване от 

COVID-19 и недопускане на 
разпространение на заразата .   

Издаване и утвърждаване на 
програма за провеждане на 

извънреден инструктаж .  
 

Документиране на извънредния 
инструктаж в инструктажна книга.  

 

Създаване на ред и план за 
действие в случай на заболяло 

Инструкция за действие при 
установен случай на заб олял от 
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лице и/или установяване на 
зараза.  

коронавирус служител  

План за действие при съмнение от 
зараза с COVID-19 

План за действие в случай, че на 
работното място е имало човек, за 
който се подозира или е потвърден 

за COVID-19 

Указания за наблюдение при лица, 
които са имали контакт със случай 

на нов коронавирус  

Дезинфекция и осигуряване 
на засилен хигиенен контрол.  

Инструкция за определяне на 
алгоритъм на дезинфекционните 

мероприятия в условията на 
епидемично разпространение на 

COVID-19 

Инструкция за спазване на лична 
хигиена на персонала  в условията на 

епидемично разпространение на 
COVID-19 

 

Документиране на риска и 
предприетите мерки за 

ограничаването му.  

Заповед на работодателя за 
изготвяне на оценка на риска от 
евентуална зараза, във връзка с 

изпълнение на указания на ИА ГИТ 
от 13.03.2020г.  

Програма за оценка на риска от 
разпространение на нов биологичен 

агент коронавирус SARS -COV-2, 
причиняващ заболяване COVID-19 

Методология при извършване на 
оценката на риска от 

разпространение на нов биологичен 
агент коронавирус SARS -COV-2, 

причиняващ заболяване COVID-19 

Оценка на риска от разпространение 
на нов биологичен агент 

коронавирус SARS-COV-2, 
причиняващ заболяване COVID-19 

Карта за оценка на риска от 
разпространение на нов биологичен 

агент коронавирус SARS -COV-2, 
причиняващ заболяване  COVID-19 

относно предприети мерки  

Мерки за предотвратяване, 
намаляване, ограничаване и 

контрол на риска от 
разпространение на нов биологичен 

агент коронавирус SARS -COV-2, 
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причиняващ заболяване COVID-19. 

Заповед на работодателя за 
преразглеждане на информацията, 

предоставено в изготвената на 
оценка на риска от евентуална 

зараза.  

 

ВАЖНО! Проверки за спазването на Заповедите и Изискванията ще се 
извършват от инспекторите на БАБХ и РЗИ от 6 май. Контрол по спазването на 

изискванията на МТСП и трудовото законодателство се осъществява от 
Инспекция по труда.  

 
При установени нарушения от органите на БАБХ и РЗИ, се 

предприемат действия за незабавно прекратяване на дейността на 
обектите!  


